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Drodzy Czytelnicy,
nie ste ty, cią gle ma my do czy nie nia
z po głę bia ją cym się kry zy sem pol skie go
sek to ra bu dow la ne go. Do tknął
on szcze gól nie fir my dro go we.
Na wet naj więk sze z nich bo ry -
ka ją się z po waż ny mi pro ble -
ma mi fi nan so wy mi i szu ka -
ją ra tun ku w gre mial nie zgła sza -
nych wnio skach upa dło ścio wych. A prze cież jesz cze nie daw no wy da -
wać się mo gło, że są „nie za ta pial ne”. No cóż, Ti ta nic też miał ni gdy
nie pójść na dno… Idą na nie tu zy pol skiej bran ży dro go wej po cią ga -
jąc za so bą ca łą rze szę pod wy ko naw ców. 
Czy moż na li czyć, że sy tu acja w bę dą cym prze cież ko łem za ma cho -
wym ca łej go spo dar ki bu dow nic twie się po pra wi? A je że li tak, to co
po win no się wy da rzyć, aby dzia ło się le piej? Re cep ty na kry zys są po -
wszech nie zna ne. Ko niecz ne są ta kie zmia ny w pra wie, by kry te rium
naj niż szej ce ny prze sta ło być je dy nym, a przy naj mniej nie naj waż -
niej szym, spo śród tych, któ re de cy du ją o wy bo rze wy ko naw cy. Za -
ma wia ją cy po wi nien bli żej przyj rzeć się kon tra hen to wi. Wziąć
pod uwa gę je go kom pe ten cje i so lid ność oraz moż li wo ści wy ko na -
nia kon trak tu wła sny mi si la mi. Dzi siaj li czy się ce na, dla te go wie le
firm skła da ofer ty my śląc tyl ko o wy gra niu prze tar gu i ni czym po -
za tym. Dla te go ce ny usług okre śla ne by wa ją po ni żej kosz tów wy ko -
na nia. Co sta nie się, gdy trze ba się bę dzie za brać do bu do wa nia?
„Na ra zie o tym nie myśl my, ja koś to bę dzie” – we dług tej za sa dy
po stę pu ją zwy cięz cy prze tar gów. Do brym wyj ściem – za rów no dla
za ma wia ją ce go, jak i wy ko naw cy – by ła by z pew no ścią moż li wość
wa lo ry za cji cen kon trak tów. Nie któ re ma te ria ły po tra fią prze cież
w krót kim cza sie po dro żeć na wet o po ło wę. Nie je ste śmy jed nak
Hisz pa nią, gdzie kon trak ty, na re ali za cję któ rych trze ba po wy żej ro -
ku, za wie ra ją klau zu le in dek sa cyj ne. Uwzględ nia ją one wzrost cen ma -
te ria łów bu dow la nych w cza sie re ali za cji in we sty cji. Je śli ce ny zwięk -
sza ją się, a wy ko naw ca nie ma to wpły wu, za ma wia ją cy zo bli go wa ny
jest do po kry cia róż ni cy mię dzy ce ną wid nie ją cą w kontr ak cie, a rze -
czy wi ście obo wią zu ją cą. 
A za tem zmie niaj my jak naj szyb ciej pra wo za mó wień pu blicz nych!
Niech bę dzie jak w Hisz pa nii. Al bo za cznij my kie ro wać się zdro -
wym roz sad kiem sto su jąc obo wią zu ją ce w Pol sce prze pi sy! Nie -
któ rzy zresz tą już to ro bią. Na przy kład Bank Świa to wy wy ma ga
by fir ma, któ ra przy stę pu je do prze tar gu by ła w sta nie wy ko nać
co naj mniej sześć dzie siąt pro cent prze wi dy wa nych w kontr ak cie
ro bót pod sta wo wych si ła mi wła sny mi. Ina czej na wspo mo żenie
in we sty cji nie zaryzykuje nawet zło tów ki! 

Jacek Barański      

Dy rek tor Wy daw nic twa
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12. Z „Waryńskim” od dziecka! - rozmowa
z Robertem Kędzierskim, Prezesem
Zarządu Waryński Trade Sp. z o.o.
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20. Mi mo kryzysu, mnio ny rok oka zał się dla
kon cer nu JCB nie zwy kle uda ny 

22. Ma szy ny Ca se na hał dzie. Wy daj ne
i nie za wod ne w trud nych wa run kach

24. Park ma szy no wy firmy Remondis 
wzbo ga cił się o ko lej ną ma szy nę mar ki 
Ko mat su – ła do war kę ko ło wą WA 380 -6
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28. Hi ta chi opra co wa ło i wpro wa dziło w ży -
cie pro gram „Sup port Cha in” ma ją cy
na ce lu zwięk sze nie bez pie czeń stwa po -
czy nio nych in we sty cji

30. In ży nie ro wie ze Sta lo wej Wo li cenią
sobie opinie użyt kow ni ków swych
maszyn. Dlatego spotykają się z nimi na
specjalnych Spo tka niach Tech nicz nych

32. Ga ma ma szyn ofe ro wa nych przez
spółkę Ber ge rat Mon noy eur znów się
po więk szy ła. Tym razem o dwu dro go -
wą ko par kę UNAC 22TRR

34. Czy będące szwedzkim wynalazkiem
wo zi dło prze gu bo we ma szanse 
ku temu, by na dobre zagościć 
na polskich placach budowy?
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Wacker Neuson dla klientów i… ich rodzin

Bli sko czte ry stu klien tów z Nie miec, Pol ski i Bel gii wzię ło
udział w „Dniu in no wa cji urzą dzeń bu dow la nych” zor ga ni -
zo wa nym przez nie miec ką fir mę Wac ker Neu son w nie -
miec kim Re ichert sho fen. Za pro sze ni mo gli zy skać głęb szy
wgląd w fi lo zo fię roz wo ju i pro duk cji Wac ker Neu son. W ja -
kich wa run kach po wsta ją in no wa cyj ne urzą dze nia i ma szy -
ny bu dow la ne po ka za ła moż li wość zwie dza nia li czą -
cej 25.200 m² fa bry ki. Fa cho we wy kła dy od by wa ją ce się
w są sied nim ośrod ku szko le nio wym i mu zeum fir my po -
świę co ne ro bo tom bru kar skim, tech ni ce za gęsz cza nia, ob -
rób ce be to nu, sys te mom sza lun ko wym, jak rów nież bu do -
wie ka na li za cji da ły uczest ni kom wie le wska zó wek przy dat -
nych w co dzien nej pra cy. 

Uczest ni cy im pre zy nie ogra ni cza li się do udzia łu w licz -
nych po ka zach, mo gli rów nież wy ka zać się umie jęt no ścia -
mi ob słu gi ma szyn mar ki Wac ker Neu son. Po cząw szy
od wy ko ny wa nia ma new rów zdal nie ste ro wa ną za gęsz czar -
ką pły to wą DPU 130, po przez po ko ny wa nie par ku ru spe -
cjal nie przy go to wa ne go dla wal ców prze gu bo wych i bły -
ska wicz ny mon taż mo bil ne go oświe tle nia pla cu bu do wy,
aż po wy ka za nie się mi strzo stwem we wła da niu urzą dze -
niem do wią za nia wę złów zbro je nio wych i elek trycz nym
młot kiem wy bu rze nio wym EH 25. Każ dy zna lazł tu coś dla

sie bie, a na zwy cięz ców po szcze gól nych kon ku ren cji cze -
ka ły wielce atrakcyjne na gro dy! 
Wac ker Neu son otwo rzył także sze ro ko drzwi dla ro dzin
i przy ja ciół użyt kow ni ków swo ich ma szyn i urzą dzeń. Każ -
dy z pra cow ni ków fa bry ki miał oka zję do po ka za nia swo im
bli skim i przy ja cio łom gdzie i jak pra cu je. – Za in te re so wa -
nie im pre zą ze stro ny na szych klien tów, pra cow ni ków i lu -
dzi nie zwią za nych bez po śred nio z bran żą, a za miesz ku ją -
cych nasz re gion by ło ol brzy mie. Mo gli śmy za pre zen to wać
się ja ko in no wa cyj ny pro du cent ma szyn i urzą dzeń dla
bran ży bu dow la nej wy ko rzy stu ją cy na co dzień naj now sze
zdo by cze tech no lo gicz ne. Co waż ne tak że wo bec licz nie
przy by łych mło dych lu dzi. Na szą im pre zę od wie dzi ło blisko
1.500 osób – po wie dział Hel mut Bau er, dy rek tor do spraw
pro duk cji Wac ker Neu son Pro duk tion Deutsch land.

Sany wyhamowuje i zwalnia 

Uka zu ją cy się w Ko lo nii nie miec ki dzien nik Kölner Stad tan -
ze iger do niósł, że chiń skie Sa ny do ko na ma so wej re duk cji
miejsc pra cy w swej fa bry ce w Bed bur gu. Mi mo to za kła dy
ma ją funk cjo no wać na dal. 
Kon cern Sa ny za li cza się do naj więk szych chiń skich firm pro -
du ku ją cych ma szy ny i sprzęt bu dow la ny. Otwar cie nie mal
do kład nie przed ro kiem (czer wiec 2011) za kła dów w Bed bur -
gu bu dzi ło wiel kie na dzie je za rów no w Sa ny, jak i u je go nie -
miec kich part ne rów. Dziś Kölner Stad tan ze iger nie bez ra cji
przy po mi na sło wa wy po wie dzia ne wów czas przez za ło ży cie -
la Sa ny Lian ga We nge na: – Je że li uda nam się po łą cze nie ni -
skich kosz tów pro duk cji Chin i naj wyż szej ja kości ty po wej dla
Nie miec, sta nie my się nie po ko na ni. Sa ny za in we sto wał wów -
czas w bu do wę za kła dów 35 mi lio nów eu ro za po wia da jąc
przy tym, że dal sze in we sty cje wy nieść mo gą na wet 100 mi -
lio nów. Wów czas nie by ło jed nak prze są dzo ne, że Sa ny do -
ko na prze ję cia nie miec kie go ry wa la, świa to we go li de ra
w pro duk cji pomp do be to nu, ja kim jest Put zme ister.

Po prze ję ciu na po cząt ku te go ro ku do szło do pierw szej po -
waż nej ko rek ty pla nów Sa ny. Pro duk cja pomp do be to nu zo -
sta ła prze nie sio na z Bed bur ga do za kła dów Put zme iste ra
w Aich tal. Tym sa mym miej sca pra cy stra ci ła po ło wa pra cow -
ni ków fa bry ki w Bed bur gu. Chiń czy cy wi dzą moż li wość czę -
ścio we go cho ciaż by zła go dze nia pro ble mu w po zby ciu się
pra cow ni ków cza so wych. W ten spo sób unik nie się ma so -
wych zwol nień osób po sia da ją cych umo wy o pra cę na czas
nie okre ślo ny. Fa bry ka Sa ny w Bed bur gu za trud nia w chwi li
obec nej oko ło 240 osób. Sa ny zle ci ło ba da nia ryn ku, któ re
po zwo lą okre ślić wiel kość pro duk cji i ro dzaj ma szyn, któ re
w przy szło ści bę dą pro du ko wa ne w Bed bur gu.

Mieszanka firmowa

2 Pośrednik Budowlany

Uczestnicy imprezy zorganizowanej przez firmę Wacker Neuson mieli okazję
wykazania się umiejętnością obsługi maszyn i urządzeń. Okazało się, że manwery
największą na świecie zagęszczarką płytową są naprawdę dziecinnie łatwe!

Za kła dy Sa ny w Bed bur gu otwo rzo no z wiel ką pom pą przed ro kiem. Ko lej ne in we sty -
cje chiń skie go kon cer nu oraz trud na sy tu acja świa to wej bran ży ma szyn bu dow la -
nych spra wi ły, że am bit ne pla ny pro duk cyj ne mu sia ły zo stać zre wi do wa ne…

http://www.bau-portal.com/pages/23060/index.php?Kategorie=&Lang=pl
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PolSEFF? Szansa 
na premię inwetycyjną!

Pol skie fir my bu dow la ne zu ży -
wa ją znacz nie wię cej ener gii
niż ich zachod ni kon ku ren ci.
Głów ną przy czy nę ta kie go
sta nu rze czy sta no wi ko rzy -
sta nie z prze sta rza łych tech -
no lo gicz nie, a tym sa mym
ma ło wy daj nych ma szyn
i urzą dzeń. Dla te go za kup
pa li wa sta no wi je den z głów -
nych kosz tów dzia łal no ści.
Oszczęd no ści mo gła by przy -
nieść wy mia na sprzę tu
na bar dziej efek tyw ny, a tym
sa mym ener go osz częd ny.
Eks per ci sza cu ją, że w ten
spo sób uda ło by się zmniej -
szyć rocz ne zu ży cie ener gii
na wet o trzy dzie ści pro -
cent. Kło pot tyl ko w tym, że
firm – szcze gól nie tych na le -
żą cych do sek to ra MŚP – zwy -
czaj nie nie stać na uno wo cze -
śnia nie par ku ma szy no we go.
To wła śnie z my ślą o nich
stwo rzo no Pro gram Fi nan -
so wa nia Roz wo ju Ener gii
Zrów no wa żo nej w Pol sce
(PolSEFF). Sta no wi on ini cja -
ty wę Eu ro pej skie go Ban ku
Od bu do wy i Roz wo ju stwo rzo -
ną wspól nie z UE. Środ ki pro -
gra mu PolSEFF dys try bu owa -
ne są m.in. przez Mil len nium
Le asing. Głów nym ce lem pro -
gra mu PolSEFF po zwa la ją ce -
go uzy skać fi nan so wa nie na -
wet do mi lio na eu ro w for mie
kre dy tu in we sty cyj ne go Eko
Ener gia lub le asin gu Eko
Ener gia jest po pra wa efek tyw -
no ści ener ge tycz nej pol skie go
sek to ra ma łych i śred nich
przed się biorstw. – PolSEFF
skie ro wa ny jest do pod mio tów
speł nia ją cych wy mo gi eu ro -
pej skiej de fi ni cji ma łe go i śred -
nie go przed się bior stwa (MŚP).
Wa run kiem jest pro wa dze nie
dzia łal no ści go spo dar czej
na te re nie Pol ski, za trud nia nie
nie wię cej niż 249 pra cow ni -
ków, uzy ski wa nie rocz nych
przy cho dów nie prze kra cza ją -
cych rów no war to ści 50 mi lio -
nów eu ro i po sia da nie ak ty -
wów o war to ści nie prze kra -

cza ją cej rów no war to ści 43 mi -
lio nów eu ro – mó wi kon sul tant
Mil len nium Le asing Mi chał De -
usz kie wicz. Czy PolSEFF mo -
że oka zać się rze czy wi ście po -
moc ny ma łe mu al bo śred nie -
mu przed się bior stwu bu dow -
la ne mu? A mo że jest je dy nie
ko lej nym skom pli ko wa nym
pro duk tem fi nan so wym, któ -
ry przy nie sie pro fi ty wy łącz -
nie ban ko wi, a nie przed się -
bior cy? Mi chał De usz kie wicz
nie zga dza się z ta kim po sta -
wie niem spra wy: – Pro gram
opar ty jest na przej rzy stych
pro ce du rach. Je go za le tą
z punk tu wi dze nia przed się -
bior cy – oprócz oszczęd no ści
wy ni ka ją cych z ko rzy sta nia
z ener go osz częd nych ma -
szyn – jest moż li wość uzy ska -
nia dzie się cio pro cen to wej
pre mii in we sty cyj nej. Bio rąc
pod uwa gę kosz ty za ku pu
ma szy ny, jest to dla ma łe go
czy śred nie go przed się bior -
stwa po kaź na kwo ta, któ rą
prze zna czyć mo że choć by
na za kup pa li wa czy wy na gro -
dze nie ope ra to ra.
Teo re tycz nie rzecz bio rąc nie
ma prze szkód, by fi nan so wa -
niem w ra mach PolSEFF mo -
gły być ob ję te róż ne go ro dza -
ju ma szy ny i sprzęt bu dow la -
ny. Nie znaj du ją się one jed -
nak jesz cze na li ście efek -
tyw nych ma szyn, tech no lo gii
i do staw ców (tzw. li sta za kwa -
li fi ko wa nych ma te ria łów i urzą -
dzeń LEME). Spe cja li ści
PolSEFF pra cu ją nad ka te go -
rią ma szyn obej mu ją cą ko par -
ki, ła do war ki i kró lu ją ce nie -
po dziel nie na pol skim ryn ku
ko par ko -ła do war ki i ła do -
war ki. Ter min ich do da nia
do li sty LEME nie zo stał
jesz cze usta lo ny. Tak czy
ina czej w ra mach ist nie ją cych
na li ście ka te go rii mo gą na nią
tra fić ma szy ny po zwa la ją ce
na osią gnię cie co naj -
mniej dwu dzie sto pro cen to wej
re duk cji zu ży cia ener gii. 
Do mo men tu uzu peł nie nia li sty
fir ma chcą ca sko rzy stać ze sfi -
nan so wa nia in we sty cji w ra -
mach pro gra mu PolSEFF mu si
przed sta wić na zwę i mo del

oraz pa ra me try ro bo cze sprzę -
tu, któ ry ma pod le gać wy mia -
nie. Nie zbęd ne do wdro że nia
pro ce du ry fi nan so wa nia sprzę -
tu są moc sil ni ka, jed nost ko we
zu ży cie pa li wa dla mak sy mal -
ne go mo men tu ob ro to we go
wy ra żo ne w gra mach na kWh
oraz po jem ność łyż ki. – Użyt -
kow ni cy ma szyn na po ty ka ją
naj więk sze trud no ści w uzy-
ska niu da nych do ty czą cych
jed nost ko we go zu ży cia pa li -
wa dla mak sy mal ne go mo -
men tu ob ro to we go. Dą ży my
do mak sy mal ne go uprosz -
cze nia pro ce dur, ale nie mo -
że my zre zy gno wać z tych da -
nych. Do ku men tu ją one bo -
wiem efek tyw ność ener ge -
tycz ną ma szy ny, o sfi nan so wa -
nie któ rej ubie ga się klient. Ich
uzy ska nie eli mi nu je ry zy ko za -
kwe stio no wa nia de cy zji o przy -
zna niu mu pre mii in we sty cyj -
nej – mó wi Mi chał De usz kie wicz. 
Twór cy pro gra mu PolSEFF
wspól nie z do staw ca mi pra cu -
ją nad do da niem ka te go rii
ma szyn bu dow la nych do li -
sty za kwa li fi ko wa nych ma te ria -
łów i urzą dzeń (LEME). Z pew -
no ścią bę dzie ona po sze rza -
na o sprzęt z in nych ka te go rii.
Wal ce dro go we nie znaj du ją
się jesz cze na li ście LEME,
ale wkrót ce mo że się to zmie -
nić. – Te raz re ali zu je my te go
ty pu pro jek ty ścież ką stan dar -
do wą, in dy wi du al nie po rów nu -
jąc sta rą i no wa ma szy nę klien -
ta pod ką tem moż li wo ści przy -
zna nia pre mii PolSEFF – tłu ma -
czy Mi chał De usz kie wicz. 

Je że li stwo rzo na zo sta nie ka te -
go ria ma szyn dro go wych, to
na li ście LEME mo gą zna leźć
się no we wal ce tan de mo we ofe -
ro wa ne przez Dy na pac Po land.
Ce chu je je ener go osz częd -
ność, wyż sza na wet 24% w sto -
sun ku do mo de li po przed niej
ge ne ra cji. Tak zna czą cą po pra -
wę pa ra me trów ma szyn osią -
gnię to dzię ki wy po sa że niu ich
w no wo cze sny wy so ko pręż ny
sil nik spa li no wy Cum mins
QSB 3.3 T3 speł nia ją cy nor mę
emi sji COM 3A, za sto so wa niu
dwóch pomp w w ukła dzie wi -
bra cji, zna czą ce mu ogra ni -
cze niu strat ener gii w ukła dzie
hy drau licz nym, za sto so wa niu
pro por cjo nal ne go ste ro wania
pręd ko ścią wen ty la to ra chłod -
ni cy w za leż no ści od tem pe ra -
tu ry pły nu chło dzą ce go sil ni -
ka i ole ju hy drau licz ne go oraz
au to ma tycz ne mu prze łą cza -
niu się sil ni ka spa li no we go
na bieg ja ło wy po dzie się ciu
se kun dach od za trzy ma nia
ma szy ny. – Wy ka za na i pro -
mo wa na przez Dy na pac
ener go osz częd ność do -
sko na le wpi su je się w za ło -
że nia Pro gra mu Fi nan so wa -
nia Roz wo ju Ener gii Zrów -
no wa żo nej PolSEFF. Na sze
wal ce speł nia ją kry te ria po -
zwa la ją ce na uzy ska nia dzie -
się cio pro cen to wej pre mii in we -
sty cyj nej. Pro ce du ra uzy ska nia
pre mii jest bar dzo pro sta
i szyb ka. War to z niej sko rzy -
stać – pod su mo wu je Agniesz -
ka Skup nie wicz, dy rek tor han -
dlo wy Dy na pac Po land.

http://dynapac.com/pl/Strona-glowna/


To jesz cze nie ko niec pro ble mów dro go wnic twa

Od 2008 ro ku ro śnie licz ba upa dło ści w bran ży. W pierw szej
ko lej no ści pro ble my mia ły fir my dzia ła ją ce na ryn ku miesz -
ka nio wym, na to miast ostat nie mie sią ce to głów nie pro ble my
wy ko naw ców dróg. Pa ra dok sal nie po mi mo że na kła dy
GDDKiA ma ją wzro snąć w tym ro ku o 11% do re kor do -
wych 29,3 mld zł (uwa ża my, iż wy ko na ne zo sta nie ok. 90%
pla nu, a resz ta środ ków zo sta nie prze su nię ta na przy szły
rok) wie lu dro go wców zna la zło się nad kra wę dzią. 
Bu dow nic two przo du je w za to rach płat ni czych. W oce nie Pol -
skie go Związ ku Pra co daw ców Bu dow nic twa na ko niec czerw -
ca ska la za to rów mo gła wy nieść oko ło 4 mld złotych. Ko niec
re ali za cji ka pi ta ło chłon nych kon trak tów in fra struk tu ral nych
po wi nien prze ło żyć się na spa dek za dłu że nia naj więk szych
firm, jed nak część z nich mo że te go okre su nie do cze kać.
Chcąc ob ni żyć za dłu że nie co raz więcej spół ek de cy du je się
na sprze daż po sia da nych nie ru cho mo ści oraz ak ty wów nie -
zwią za nych z pod sta wo wą dzia łal no ścią ope ra cyj ną.
Przed sta wi cie le firm bu dow la nych wska zu ją, że obec nej trud -
nej sy tu acji w bran ży win ne jest pra wo za mó wień pu blicz -
nych, pro mu ją ce kry te rium naj niż szej ce ny. Z ko lei GDDKiA
ar gu men tu je, że je że li każ dy ele ment in we sty cji jest bar dzo
pre cy zyj nie okre ślo ny – tak jak mia ło to miej sce w przy pad ku
kon trak tów in fra struk tu ral nych, to kry te rium ce ny jest naj lep -
sze. Bu dow lań cy zwra ca ją jed nak rów nież uwa gę na błę dy
w do ku men ta cji pro jek to wej, któ ra rów nież zo sta ła przy go to -
wa na zgod nie z za sa dą „naj tań szy wy gry wa”. Lep szym roz -
wią za niem był by w tym przy pad ku, sto so wa ny na ko lei sys -
tem „pro jek tuj i bu duj”. Tym sa mym pro jek tu ją cy współ pra -
co wał by bez po śred nio z wyko naw cą, co by ło by bar dziej
efek tyw ne. Choć ta ka for ma rów nież ro dzi pew ne oba wy
o po ten cjal ne „oszczęd no ści” wy ko naw ców na ja ko ści.
Du ży na pływ firm z za gra ni cy, któ re nie mia ły pra cy na ro dzi -
mych ryn kach, do pro wa dził do znacz ne go za ostrze nia kon -
ku ren cji. Ofe ro wa ne ce ny zna czą co po ni żej kosz to ry sów za -
ma wia ją cych czę sto z mar żą 0+, w nadziei cho ciaż by na uzy -
ska nie pew nych oszczęd no ści na re ali zo wa nej in we sty cji czy
zwięk sze nie war to ści kon trak tu w wy ni ku wy ko na nia ko niecz -
nych ro bót do dat ko wych, do pro wa dzi ły do pew ne go roz re -
gu lo wa nia ryn ku. Ni skie marże i spa dek za mó wień pu blicz -
nych mo że po wo do wać, że stop nio wo z Pol ski bę dą wy cho -
dzić du że za gra nicz ne gru py bu dow la ne, co prze ło ży ło by
się na spa dek kon ku ren cji i by ło by szan są na uzy ski wa nie
wyż szej ren tow no ści. W pierw szej ko lej no ści cho dzi tu o fir -
my, któ re nie po sia da ją wła sne go par ku ma szy no we go i bę -
dąc ge ne ral nym wy ko naw cą, sku pia ły się na or ga ni za cji pro -
ce su bu dow la ne go prak tycz nie w ca ło ści ko rzy sta jąc z kra -
jo wych pod wy ko naw ców. Do zmniej sze nia kon ku ren cji przy -
czy nić się mo gą zmia ny prawa wpro wa dza ją ce pre kwa li fi ka -
cje ofe ren tów i oce nę pod ką tem po ten cja łu fi nan so we go,
do świad cze nia oraz po sia da nych zdol no ści pro duk cyj nych. 
Efek ty bar dzo agre syw ne go ofe ro wa nia w prze tar gach ob -

ser wu je my obec nie m.in. w opóź nie niach na bu do wach, za -
to rach płat ni czych i upa dło ściach nie uczci wie trak to wa nych
pod wy ko naw ców, na których więk sze fir my szu ka ły
oszczęd no ści by do mknąć kon trakt bez strat, ale i naj więk -
szych pod mio tów, któ re nie są w sta nie re ali zo wać swo ich
zo bo wią zań. Na po gor sze nie ren tow no ści spół ek po za wy -
so ką kon ku ren cją wpły wa ją rów nież m.in. ce ny ma te ria łów

i trans por tu, ro bo ci zny oraz kosz ty fi nan so we zwią za ne
z wyż szym za dłu że niem. W cią gu ostat nich dwóch lat ce ny
kru szy wa, as fal tów, be to nu, sta li czy ole ju na pę do we go
wzro sły o 30-40%, a po nie waż nie by ły one wa lo ry zo wa ne
w kon trak tach, da ły się spół kom moc no od czuć we wzro -
ście kosz tów. Z jed nej stro ny moż na wy ko naw com za rzu -
cić, że nie do sza co wa li te go ry zy ka, agre syw nie kon ku ru jąc
o zle ce nia, jed nak z dru giej stro ny wy da je się, że aż tak du -
ży wzrost kosz tów był trud ny do prze wi dze nia. GDDKiA
wska zu je, że re gu ły by ły jed na ko we dla wszyst kich, a ich
zmie nia nie w trak cie nie by ło by fa ir. Wy da je się jed nak, że
prze rzu ce nie ca łe go ry zy ka na re ali zu ją ce go kon trakt nie
by ło do brym roz wią za niem i po zo sta je cze kać, że sy tu acja
ta ule gnie zmia nie, gdy bę dzie my re ali zo wać no we in we sty -
cje z przy szłej per spek ty wy bu dże tu UE. Wy da je się jed nak,
że urzęd ni kom rów nież za bra kło do świad cze nia w or ga ni za -
cji tak du że go fron tu in we sty cyj ne go. Cho dzi tu m.in. o trud -
no ści w do ko na niu zmian w błęd nych pro jek tach czy opóź -
nie nia w prze ka zy wa niu te re nów przez za ma wia ją ce go, któ re
czy ni ły ter mi ny bar dzo na pię ty mi już od po cząt ku re ali za cji. 
We dług da nych GUS w sek to rze bu dow la nym na ko -
niec I kwar ta łu by ło za trud nio ne 515,6 tysięcy osób. Je śli
za ło ży my, że pra cę mo że stra cić 20 procent za trud nio nych,
da je to po nad 100 tysięcy pra cow ni ków. Do te go do cho dzi
efekt mnoż ni ko wy, po nie waż bu dow nic two na pę dza rów -
nież in ne ga łę zie go spo dar ki. 
W obec nej trud nej sy tu acji bran ży bu dow la nej ko lej ny pro -
blem po spad ku ren tow no ści i ra por to wa nych stra tach oraz
pro ble ma ch z ter mi no wym re ali zo wa niem zo bo wią zań, bę -
dzie sta no wić do stęp do fi na so wa nia. Dla kre dy to daw ców
pro ble mem mo że być oce na rze czy wi stej kon dy cji spół ki,
w związ ku z trud no ścia mi w osza co wa niu osta tecz nych wiel -
ko ści strat na re ali zo wa nych kon trak tach. W ta kim przy pad -
ku je że li w wa rian cie ostroż no ścio wym sek tor ban ko wy,
w oba wie przed pro ble ma mi z płyn no ścią i re gu lo wa niem
zo bo wią zań przez spół ki bu dow la ne, zna czą co za ostrzy
i ogra ni czy kre dy to wa nie za rów no no wych in we sty cji jak
i ro lo wa nie bie żą cych li nii kre dy to wych, mo że to skut ko wać
wzro stem kosz tów fi nan so wych, a w skraj nych przy pad kach
upa dło ścią i pro ble ma mi z re ali za cją in we sty cji. Po nad to ob -
ni że nie fi nan so wa nia ban ko we go bar dzo ogra ni czy zdol -
ność ofer to wa nia w prze tar gach pu blicz nych, gdzie in we -
stor nie prze ka zu je za li czek wy ko naw cy, a środ ki re gu lu je
do pie ro po wy ko na niu prac. Trud no tu rów nież li czyć
na wspar cie ze stro ny wła ści cie li. Głów ny mi ak cjo na riu sza -
mi naj więk szych spół ek bu dow la nych są spół ki hisz pań skie,
gdzie z ko lei sek tor ban ko wy znaj du je się pod du żą pre sją.
Naj bliż sze dwa kwar ta ły przy nio są praw do po dob nie jesz -
cze dal sze po gor sze nie sy tu acji spół ek bu dow la nych
w związ ku z roz li cza niem in we sty cji in fra struk tu ral nych,
gdzie moż na ocze ki wać wy so kich strat. Wy ko naw cy mo -
gą sta rać się scho dzić z pla ców bu do wy bez kar po przez
wska zy wa nie błę dów w do ku men ta cji po stro nie za ma -
wia ją ce go. Tym sa mym ko niecz ny bę dzie ko lej ny wy bór
wy ko naw cy i ta ka in we sty cja ule gnie dal sze mu opóź -
nie niu. Pro ble my bran ży bar dzo do brze od zwier cie dla ją
no to wa nia spół ek na GPW. W I pół ro czu in deks WIG-
Bu dow nic two stra cił 35,4%, przy spad ku in dek su sze -
ro kie go ryn ku WIG rów nym 6,1%.

Mi chał Stal mach, ana li tyk DM BOŚ

Mieszanka firmowa
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Mecalac przejął produkcję ładowarek!

To był hi sto rycz ny dzień dla stu pięć dzie się ciu pra cow ni -
ków fir my Me ca lac Bau ma schi nen GmbH. Kie dy pierw sze -
go stycz nia 2012 za pa dła de cy zja o re zy gna cji z ma ją cej
bo ga te tra dy cje mar ki Ahl mann i kon ty nu owa niu pro duk cji
ła do wa rek ko ło wych pod szyl dem Me ca lac, nikt nie zda wał
so bie spra wy, jak cza so chłon ne i trud ne bę dzie wpro wa -
dze nie w ży cie no wej stra te gii. 

Po ty go dniach cięż kiej pra cy wszy scy mo gli wresz cie ode -
tchnąć ma jąc po wód do sa tys fak cji. Z taśm pro duk cyj nych
zje cha ła pierw sza ła do war ka ko ło wa mar ki Me ca lac. Dla
pra cow ni ków sta ło się to oka zją do hucz ne go świę to wa nia
i zwięk sze nia po czu cia bez pie czeń stwa na naj bliż szą przy -
szłość. Po sia da jąc w ofer cie dwa dzie ścia mo de li ła do wa -
rek i ko pa rek ko ło wych o cię ża rze ro bo czym w za kre -
sie 4–16 ton Me ca lac po pra wił swo ją po zy cję na świa to -
wych ryn kach w seg men cie ma szyn kom pak to wych.

LiuGong Ma chi ne ry Po land roz po czął pro duk cję

LiuGong Ma chi ne ry Po land (LMP) za pre zen to wał dwa
pierw sze se ryj ne eg zem pla rze ma szyn wy pro du ko wa ne
w Sta lo wej Wo li – ła do war kę ko ło wą (mo del 856) i ko par kę
gą sie ni co wą mo del 922D. Ma szy ny po wsta ły z kom po nen -
tów do star czo nych z Chin z my ślą o kra jach ro syj sko ję zycz -
nych. LiuGong Ma chi ne ry Po land za po wia da, że już je sie -
nią ru szyć ma pro duk cja ko pa rek i ła do wa rek prze zna czo -
nych na eks port na ryn ki kra jów Unii Eu ro pej skiej.
– W po cząt ko wym okre sie wdra ża ny był pro gram, któ ry po -
zwo li na pro duk cję ele men tów kon struk cyj nych i pod ze -
spo łów do bu do wy tych ma szyn w Sta lo wej Wo li – tłu ma -
czy Mi ro sław Sro ka, wi ce pre zes do spraw pro duk cji i lo gi -
sty ki w LiuGong Ma chi ne ry Po land.
Dy rek tor Ge ne ral ny Zu ozhou Tan oświadczył, że LiuGong
Machinery Po land w początkowym okresie sku pi się
na pro duk cji wła śnie tych dwóch ro dza jów ma szyn – ko pa -
rek i ła do wa rek, ale oczy wi ście fir ma bę dzie re ago wać
na po trze by ryn ku i stopniowo poszerzać asor ty ment.
W ofer cie LMP nie za brak nie też ma szyn, któ re do tej po ry
pro du ko wa ła Hu ta Sta lo wa Wo la. W cią gu pię ciu naj bliż -

szych lat sta no wić bę dą one po ło wę sta lo wo wol skiej pro -
duk cji. Kie row nic two LiuGong Ma chi ne ry Po land za de kla -
ro wa ło, że w tym okre sie wiel kość pro duk cji w Sta lo wej Wo -
li się gać bę dzie oko ło trzech ty się cy ma szyn rocz nie.
W pre zen ta cji pierw szych ma szyn, które opuściły fabrykę
LiuGong Ma chi ne ry Po land w Stalowej Woli udział wzię ły
wła dze sa mo rzą do we: wi ce mar sza łek wo je wódz twa pod -
kar pac kie go Zyg munt Cho le wiń ski, wi ce sta ro sta sta lo wo -
wol ski Ma riusz Soł tys oraz pre zy dent Sta lo wej Wo li An drzej
Szlę zak. Ten ostat ni po da ro wał gospodarzom imprezy ob -
raz – wi ze ru nek sta ro żyt ne go fi lo zo fa chiń skie go – Kon fu -
cju sza. – Mam na dzie ję, że har mo nia bę dzie tą za sa dą, któ -
ra bę dzie przy świe ca ła wszyst kim dzia ła niom fir my. Har mo -
nia czy li rów no mier ny roz wój, któ ry słu ży pra cow ni kom, ce -
lom fir my i suk ce so wi han dlo we mu – stwier dził Szlę zak.
Oprócz pol skich dzien ni ka rzy, wy da rze nie re la cjo no wa li
reporterzy sied miu chiń skich agen cji. To po ka zu je, ja ką wa -
gę Chiń czy cy przy kła da ją do inwestycji w Stalowej Woli.
W ogniu py tań chiń skich dziennikarzy zna lazł się wi ce mar -
sza łek Zyg munt Cho le wiń ski, któ ry kil ka dni wcze śniej wró -
cił z Chin. – Gdy my tam pod pi sy wa li śmy list z in ten cją
współ pra cy, tu współ pra ca pol sko -chiń ska już się re ali zo -
wa ła – po wie dział wi ce mar sza łek, któ ry pra cę za wo do wą
za czy nał do kład nie w tej ha li pro duk cyj nej, przed któ rą od -
by wa ła się uro czy stość.

Komatsu Poland ma nowego prezesa

Na stą pi ły zmia ny w za rzą dzie Ko mat su Po land. Pod ko niec
kwiet nia za koń czy ła się mi sja w na szym kra ju do tych cza so -
we go pre ze sa fir my Ryo Ono de ry. Na sta no wi sku za stą pił go
Nie miec Wil fried Tschich. No wy pre zes na swo ich za stęp ców
po wo łał Yasu akie go Shi ge mu rę oraz do brze zna na ego w kra -
jo wym śro do wi sku Ma riu sza Pa lu szew skie go. Ten ostat ni po -
zo stał na swo im sta no wi sku, był bo wiem tak że za stęp cą ustę -
pu ją ce go pre ze sa Ryo Ono de ry.
Wil fried Tschich był dłu go let nim dy rek to rem ge ne ral nym
i współ twór cą suk ce sów nie miec kiej spół ki Ko mat su Deutsch -
land GmbH. W kwiet niu 2010 na wła sne ży cze nie ogra ni czył
swą dzia łal ność w Niem czech i pod jął no we wy zwa nie
w Hisz pa nii, gdzie ob jął funk cję dy rek to ra ge ne ral ne go na le -
żą cej do kon cer nu Su mi to mo fir my Tec no su mit. W tym cza -
sie Wil fried Tschich od po wia dał za dys try bu cję pro duk tów
Ko mat su w sze re gu kra jów eu ro pej skich: w Hisz pa nii, Fin -
lan dii, na Ło twie, Li twie, w Es to nii, Pol sce i na Ukra inie.

Mieszanka firmowa
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Pracownicy Me ca lac Bau ma schi nen GmbH mają powody do satysfakcji i z większym
poczuciem bezpieczeństwa spoglądają w przyszłość

Uroczyste rozpoczęcie produkcji przez LiuGong Machinery Poland. W tle pierwsze
maszyny zmontowane w Stalowej Woli z komponentów dostarczonych z Chin



Ma ni tou – Fe sti wal
w Pun ta Um bria

Ta im pre za by ła im po nu ją -
ca pod każ dym wzglę dem.
Jej roz mach za sko czył
wszyst kich, któ rzy w koń cu
ma ja przy by li do wy po czyn -
ko wej miej sco wo ści Pun ta
Um bria na atlan tyc kim wy -
brze żu Hisz pa nii. Na za pro -
sze nie Ma ni tou przy je cha -

ło 1.200 osób z 80 kra jów:
de ale rzy, współ pra cow ni cy,
klien ci, dzien ni ka rze. Otrzy -
ma li oni ja sny ko mu ni -
kat – Ma ni tou jest w zna ko -
mi tej kon dy cji, nie jest
na sprze daż, a na wet roz -
glą da się za ja kąś fir mą
do prze ję cia. I ma bar dzo
cie ka we pla ny pro duk cyj ne!
Do hisz pań skie go ku ror tu
przy wie zio no ty le róż nych
ma szyn Ma ni tou, Mu stang
i Gehl, że wy eks po no wa nie
ich w ho te lo wej ulicz ce wy -
ma ga ło za ję cia 600 me tro -
we go pa sa jezd ni. Ta fe sti -
wa lo wa „Ale ja Gwiazd” by ła
zna ko mi tym po my słem, sta -
no wi ła de mon stra cję si ły
i moż li wo ści Gru py Ma ni tou
i da wa ła wy obra że nie, ja ka
jest wi zja jej przy szło ści.
Przy jem nym ak cen tem fe -
sti wa lu był dla nas udział
pre zen ter ki Aga ty Ko nar -
skiej, któ rej po wie rzo no
kon fe ran sjer kę. Swo bod nie
prze cho dzą ca z fran cu skie -

go na an giel ski i zna ko mi cie
pre zen tu ją ca na sce nie Po -
lka nie za po mnia ła o przy -
wi ta niu ro da ków w oj czy -
stym ję zy ku. Gru pa pol -
skich klien tów i pra cow ni -
ków Ma ni tou by ła tym usa -
tys fak cjo no wa na. Jak się
oka za ło, wy bór pa ni Aga ty
nie był w ża den spo sób
zwią za ny z re ko men da cją
pol skich przed sta wi cie li tej
fir my, zo sta ła za trud nio -

na przez mię dzy na ro do wą
agen cję, a o wy bo rze zde -
cy do wał jej pro fe sjo na lizm.
I rze czy wi ście – pierw sza
część spo tka nia wy pa dła
bar dzo pro fe sjo nal nie. Me ne -
dże ro wie Ma ni tou Gro up
przed sta wia li swo je wi zje
i pro jek ty licz nie zgro ma dzo -
nej pu blicz no ści. Fak tycz nie
moż na by ło mieć wra że nie
uczest ni cze nia w fi mo wym
fe sti wa lu, któ re go gwiaz da mi
by ły ma szy ny i sprzęt Ma ni -
tou, a re ży se ra mi, pro du cen -
ta mi ca ła kie row ni cza ka dra
kon cer nu. Nie skrom nie do -
da my, że je den z pre zen to -
wa nych tam fil mów z udzia -
łem ła do wa rek te le sko po -
wych Ma ni tou wy pro du ko wa -
ny zo stał przez Po sbud TV,
a po wstał w koń cu ubie głe go
ro ku na żu ław skiej wsi.
Ta ofi cjal na część by ła jed -
nak tyl ko po cząt kiem cie ka -

we go dnia. Każ dy uczest nik
im pre zy miał bo wiem moż li -
wość wzię cia udzia łu w te ma -
tycz nych spo tka niach czy też
kon fe ren cjach, któ re od by -
wa ły się jed no cze śnie
w trzech sa lach. Przy go to wa -
no 14 kon fe ren cji i 21 spo -
tkań w for mie „okrą głe go sto -
łu”. Ko lej ka chęt nych za pi sa -
ła się na oso bi ste spo tka nia
z sze fo stwem Ma ni tou. Uło -
że nie pla nu dnia by ło za tem

na praw dę trud ne, a prze cież
nie moż na by ło nie zwie dzić
tak że fe sti wa lo wej „Alei
Gwiazd”, w któ rej przy każ dej
z ma szyn na roz mów ców
cze ka li spe cja li ści. A wie czo -
rem, pod roz gwież dżo nym
nie bem ma szy ny Ma ni tou da -
ły zna ko mi ty show, pod czas
któ re go ode gra ły ro le z kla sy -
ki ki na – „King Kon ga”, „Ju -
ras sic Park”, fil mów gang -
ster skich i we ster nów. 
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Je an Chri stoph Gi ro ux to wi zjo ner, cha -
ry zma tycz ny me ne dżer, do któ re go za -
ufa nie ma ją za rów no wła ści cie le, jak
i pra cow ni cy Ma ni tou. Był jed ną z gwiazd
Fe stwia lu, a je go wy stą pie nia przyj mo -
wa no go rą cy mi bra wa mi

Fe sti wa lo wa „Ale ja Gwiazd” li czy ła 600 me trów. By szcze gó ło wo za po znać się z wa lo ra mi wszyst kich ma szyn, ja kie zo sta ły tu wy -
esk po no wa ne, po pro stu nie star cza ło dnia…

W Ma ni tou pra cu ję od pra wie
sze ściu lat i je stem z te go dum -
ny. Czu je my się jak jed na wiel ka
ro dzi na i my ślę, że tu, w Pun ta
Um bria wi dać to by ło naj le piej.
Ma ni tou bar dzo wy so ko oce nia
po ten cjał naszego rynku. Polska
je st jed nym z najważ niej szych
kra jów dla tej fir my. 
Od 1 stycz nia 2012 nasz pol ski
od dział od po wia da za ryn ki
Czech, Wę gier i Sło wa cji. Pa trzę
w przy szłość z opty mi zmem.
Na ryn ku za wsze bę dą wah nię cia
i tur bu len cje, ale ma my sil nych
de ale rów. Sieć jest po ukła da na,
a Ma ni tou bar dzo moc no stoi
na zie mi po la tach kry zy su. Pre -
zes Je an Chri stoph Gi ro ux jest
cha ry zma tycz nym li de rem, da je
nam ener gię, wszy scy bez gra nicz nie mu ufa ją. Do Pun ta Um bria
za pro si li śmy z Pol ski więk szych, po waż niej szych de ale rów, któ rzy
są z na mi naj dłu żej. Oni o ko lei wy bra li klien tów, któ rzy mo gli
wziąć udział w Fe sti wa lu. I szko da, że nie by ło moż li wo ści za pro -
sze nia więk szej ich gru py. Nikt chy ba nie spo dzie wał się te go, co
przy go to wa no. Sa mi je ste śmy pod wiel kim wra że niem ska li tej im -
pre zy, ale i te go, ja kie Ma ni tou ma pla ny na przy szłość.

Woj ciech Rze wu ski, od 1 stycz nia
odpowiada nie tyl ko za ry nek pol ski,
ale i cze ski, sło wac ki oraz wę gier ski.
Jest dum ny z te go, że pra cu je w Ma -
ni tou. W roz mo wie pod kre ślił nie tyl ko
po ten cjał, ja ki da je pra ca w tej fir mie,
ale i ro dzin ną at mos fe rę panującą we
wszyst kich jej od dzia łach

Woj ciech Rze wu ski – Dy rek tor Za rzą dza ją cy Ma ni tou Polska
dla „Pośrednika Budowlanego”



http://www.pl.manitou.com/cms?switchLanguage=true&selectedCountry=manitou-marque-mpo&selectedLocale=pl&remember=false
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LOMBARDINI&RUGGERINI  YANMAR
• sprzedaż silników i części zamiennych

• profesjonalny serwis silników
Kontakt: 61 84 75 750 lub 602 478150

Technika Filtracji RUDFIL s.c.

Pe∏en zakres 
elementów filtracyjnych
do maszyn budowlanych 
i drogowych

www.filtracja.com.pl
tel.032  240 70 62

http://tv.posbud.pl/
http://tv.posbud.pl/
http://filtracja.com.pl/
http://maszyny-lublin.pl/
http://www.unidro.pl/


42012

Prenumerata - zamówienie

Pośrednik Budowlany  9

budowlany
POŚREDNIK

!
(98)

maszyny  •  narz´dz ia  •  sprz´ t

Prenumerata - zamówienie  
Aby bezpłatnie otrzymywać nasz dwumiesięcznik wystarczy wype∏nić poniższy formularz i przes∏ać

go faksem na numer 22 859-19-67  lub listownie pod adresem: 
Pośrednik Budowlany, Dział Informacji, 02-784 Warszawa, Pasaż Ursynowski 1/45

Proszę o  regularne, bezpłatne przesy∏anie czasopisma „Pośrednik Budowlany - Maszyny, Narzędzia, Sprzęt”

imię i nazwisko: ........................................................................................................................................

nazwa firmy: ........................................................................................................................................

zakres dzia∏alności firmy: ........................................................................................................................................

ulica, numer domu: ........................................................................................................................................

kod pocztowy, miasto:  ........................................................................................................................................

numer telefonu i faksu: ........................................................................................................................................

Proszę o  regularne, bezpłatne przesyłanie elektronicznej gazety „PosBudNews”

e-mail: ........................................................................................................................................

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez wydawcę „Pośrednik Budowlany - Maszyny, Narzędzia, Sprzęt”- firm  Poland Marketing
Barański Sp. z o.o., Warszawa, ul. Pasaż Ursynowski 1/45. Dane te będą wykorzystywane wy∏ącznie do celów marketingowych. Będą mieć prawo
do wglądu w dane oraz możliwość ich poprawiania. Dane nie będą udostępniane innym osobom ani firmom. Podanie danych jest dobrowolne.

Data, czytelny podpis i (lub) pieczęć osoby zamawiającej ............................................................................................................................................

W niniejszym wydaniu najbardziej zainteresowa∏ mnie tekst dotyczący ...............................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

!

http://www.hkl.pl/
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Krót ka cha rak te ry sty ka
„Po śred nik Bu dow la ny – ma szy ny, na rzę dzia, sprzęt” to fa cho we cza so pi -
smo po śred ni czą ce w kon tak tach firm z bran ży bu dow la nej. Uka zu je się
od stycz nia 1996 ro ku, a po cząw szy od wy da nia 5/98 w for mie od ręb ne go
ze szy tu co dwa mie sią ce przy no si in for ma cje o no wo ściach na pol skim
i świa to wym ryn ku ma szyn, na rzę dzi i sprzę tu bu dow la ne go. 
Wy daw nic two kol por to wa ne jest bez płat nie do osób i in sty tu cji zwią za nych
z bran żą bu dow la ną w na kła dzie 6.558 eg zem pla rzy.  

Ad re sa ci
Branża

1. Budownictwo ogólne 4.496
2. Roboty ziemne 115
3. Inżynieria lądowa i wodna 973
4. Specjalistyczne roboty budowlane 62
5. Kopalnie piasku, surowców skalnych i dla drogownictwa 311
6. Kopalnie węgla kamiennego (Bazy Transportu i Sprzętu) 68
7. Sprzedawcy maszyn, narzędzi i sprzętu budowlanego 138
8. Wypożyczalnie maszyn, narzędzi i sprzętu budowlanego 87
9. Warsztaty i stacje serwisowe sprzętu budowlanego 63

10. Organa administracji 509 
11. Towarzystwa leasingowe/Banki 121
12. Biblioteki 34
13. Szko∏y/Szko∏y wyższe/Pracownicy naukowi 21
14. Rzeczoznawcy 19

Począwszy od zeszytu 4/96 aktualne oraz archiwalne egzemplarze
„Pośrednika Budowlanego” rozprowadzane są na imprezach targowych
oraz przez punkty kolporta owe w Warszawie, Łodzi, Katowicach, Mińsku
Mazowieckim i Poznaniu. 

Nakład bezp∏atnie kolportowany 7.017 egz.
Na kład dru ko wa ny 7.500 egz.

For my p∏at no Êci
Fak tu ra VAT zo sta nie prze s∏a na wraz z eg zem pla rzem do wo do wym. Na -
leż ność na leży uiścić prze le wem zgod nie z ter mi nem p∏at no ści wid nie ją -
cym na fakturze. Na życzenie klienta wydawca zobowiązany jest
przedstawić potwierdzenie z poczty dotyczące wysokości kolportowanego
nakładu.

Da ne tech nicz ne
For mat: A4, 210mm  x 297mm 
Po wierzch nia za dru ku: 182mm  x 260mm 
Licz ba szpalt: 4, sze ro kość szpal ty 41mm
Ro dzaj dru ku: of f set, ze szyt zszy wa ny
Ma te ria ∏y do dru ku: wyłącznie w formie elektronicznej.

W przy pad ku ko niecz ności opra co wa nia 
gra ficz ne go re kla my re dak cja do li cza 
po nie sio ne kosz ty do ce ny.

For ma ty re klam i ce ny

For mat Szer. x wys. mm cz-b kolor 

1/8 stro ny 182 x 32    700,- zł 900,- zł
88 x 64    700,- zł 900,- zł

1/4 stro ny 182 x 64 1.000,- zł 1.500,- zł
88 x 128 1.000,- zł 1.500,- zł

1/3 stro ny 88 x 173 2.000,- zł 2.500,- zł
182 x 85 2.000,- zł 2.500,- zł

1/2 stro ny 182 x 128 3.500,- zł 4.000,- zł
88 x 260 3.500,- zł 4.000,- zł

2/3 strony 182 x 173 4.000,- zł 5.000,- zł
1/1 stro na 182 x 260 6.000,- zł 7.000,- zł

II. i III. okładka 210 x 297 6.500,- zł 7.500,- zł

IV. okładka 210 x 297 7.000,- zł 8.500,- zł

Uwa ga: Re kla mo daw cy przy słu gu je pra wo bez płat ne go za miesz cze nia tek stu
pro mu ją ce go ofe ro wa ne przez nie go wy ro by i us∏u gi. 

Ra ba ty
Przy za miesz cze niu w cią gu 12 mie się cy (rok ogło sze nio wy):
3 reklam 5%
6 reklam 15%
Pro wi zja dla agencji reklamowych: 15%

Tekst sponsorowany
Za miesz cze nie jednej kolumny tekstu sponsorowanego kosztuje 5.000, - zł.

Pa no ra ma firm od  A do Z
Miniogłoszenia (moduł 57 x 63 mm lub 57 x 126 mm z logo firmy)

Panorama Firm modu∏ cz-b kolor 

w 3 wydaniach 57 x 63 mm 600,- zł 800,- zł
57 x 126 mm 1.000,- zł 1.200,- zł

w 6 wydaniach 57 x 63 mm 1.000,- zł 1.200,- zł
57 x 126 mm 1.600,- zł 1.800,- zł

Gie∏da - og∏oszenia drobne
Za miesz cze nie ogłoszenia: 30,- zł za każdą ofertę za jedno wy da nie.

Za miesz cza nie re klam o for ma tach in ne niż po da ne oraz reklama na pierwszej
stronie okładki wymagają dopłat i są moż li we wyłącz nie po otrzymaniu
akceptacji redakcji. Dopłata za wybrane miejsce wynosi: 20%.  

DO WSZYST KICH CEN DO LI CZA MY 23% PO DAT KU VAT.

Wy da nie Ter min Ter min Ter min do star cze nia 
za mó wień materia∏ów do dru ku

5/2012 28.10.2012 14.08.2012 27.08.2012
6/2012 28.11.2012 15.10.2012 29.10.2012
1/2013 30.01.2013 14.12.2012 28.12.2012
2/2013 22.03.2013 15.02.2013 25.02.2013
3/2013 06.05.2013 02.04.2013 10.04.2013

Termin ewentualnej re zy gna cji: 5 ty go dni przed uka za niem 
się danego wy da nia.

budowlany
POŚREDNIK

http://posbud.com.pl/start/


ET już w domu!

Wac ker Neu son za pre zen to -
wał trzy ko par ki kom pak to we
no wej ge ne ra cji two rzą ce no -
wy ty po sze reg ET. Obej mu je
on ma szy ny o cię ża rze ro bo -
czym od 1,7 do 2,4 to ny. Kon -
struk cję no wych ma szyn
opar to o spraw dzo ne w prak -
ty ce roz wią za nia tech nicz ne.
Opcjo nal nie za sto so wać moż -
na w nich zna ne z po przed -
nich mo de li układ bez stop nio -
we go na chy le nia nad wo zia
(VDS) oraz szyb ko złą cze
EASY LOCK. Sys tem VDS po -
zwa la na pra cę ma szy ny
na zbo czach do 27%. Uspraw -
nia to na peł nia nie i opróż nia -
nie łyż ki da jąc rów no cze śnie
kom fort ope ra to ro wi pra cu ją -
ce mu w wy god nej po zy cji. 
Hy drau licz ne szyb ko złą cze
EASY LOCK pod no si wy daj -
ność ma szy ny. Dzię ki nie mu
ope ra tor w cza sie po ni żej 30
se kund do ko nać mo że wy -
mia ny osprzę tu nie mu sząc

przy tym wy cho dzić z ka bi ny.
W ko parkach Se rii ET za sto -
so wa no sil ni ki Die sla speł -
nia ją ce naj now sze nor my
emi sji spa lin. Zmo der ni zo -
wa ny układ chło dze nia z in -
no wa cyj nym sys te mem do -
pro wa dza ją cym po wie trze
umoż li wia pra cę ma szy ny
pod peł nym ob cią że niem na -
wet w tem pe ra tu rze do 45°C.
Ła two do stęp ne fil try, pod ze -
spo ły umiesz czo ne na od -
chy lanych pa ne lach i sze ro -

ko otwie ra ne po kry wy spra -
wia ją, że ko par ki Se rii ET po -
lu bi li me cha ni cy nie prze pa -
da ją cy z re gu ły za na pra wa -
mi ma szyn kom pak to wych. 
Kon strukto rzy ko pa rek Se rii
ET nie za po mnie li tak że
o ope ra to rach od da jąc do ich
dys po zy cji bar dziej prze stron -
ne ka bi ny. Im po nu ją one kom -
for tem, do brą wi docz no ścią
i er go no micz nym roz miesz -
cze niem ele men tów ob słu go -
wych. Ope ra to rzy ma szyn

ET18, ET20 oraz ET24 mo gą
pre cy zyj nie ni mi ste ro wać
dzię ki zmo der ni zo wa ne mu
joysti ko wi i hy drau licz nym pe -
da łom ste ro wa nia jaz dą.
Do za si la nia osprzę tu ro bo -
cze go za sto so wać moż na na -
wet czte ry do dat ko we ste ro -
wa ne pro por cjo nal nie ob wo dy
hy drau licz ne. Zna czą co po -
pra wia to efek tyw ność wy ko -
rzy sta nia osprzę tu ro bo cze go.
Zmo der ni zo wa ne ra mio na wy -
się gni ka ma szyn Se rii ET do -
stęp ne są w dwóch dłu go -
ściach. Dzię ki te mu zop ty ma -
li zo wa no pa ra me try ko pa nia
i pod nie sio no sta bil ność ma -
szy ny. Do jej po pra wy przy -
czy nia się tak że no wej kon -
struk cji pod wo zie. Jest ono
„szy te na mia rę” dla każ de go
z trzech mo de li ty po sze re gu
ET, co sta no wi ewe ne ment
w tej kla sie ma szyn. W ten
spo sób kon struk to rzy Wac ker
Neu son oprócz opty mal nej
sta bil no ści uzy ska li do sko -
na łe wła ści wo ści jezd ne. 

www.wackerneuson.pl

Maszyny budowlane
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Oprócz po pra wy pa ra me trów ro bo czych kon struk to rzy no wych ko pa rek kom pak to -
wych Wac ker Neu son za dba li rów nież o pod nie sie nie kom for tu ope ra to ra 
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http://wackerneuson.pl/


Po śred nik Bu dow la ny: – Lu bi Pan hi sto rię? 
Ro bert Kę dzier ski: – Na wet bar dzo!

– To dobrze, bo w na szej roz mo wie trudno będzie bo wiem
uciec od hi sto rii. W przy pad ku „Wa ryń skie go” wy da je się
ona być zresz tą bar dziej pa sjo nu ją ca od te raź niej szo ści… 
– Czę sto py tam mło dych lu dzi, z czym ko ja rzy się im na -
zwa „Wa ryń ski”. Dla więk szo ści z ogól nie po ję tą bran żą bu -
dow la ną. Za to star sze mu po ko le niu – zresz tą nie tyl ko war -
sza wian – jed no znacz nie z ma szy na mi bu dow la ny mi. Na -
wet mi mo, że  nasz pa tron nie był oczy wi ście ich kon struk -
to rem, a dzia ła czem ro bot ni czym. Za kła dał aka de mic kie
i ro bot ni cze kół ka so cja li stycz ne w ów cze snym Kró le stwie
Pol skim, a je go zwią zek z prze my słem prze ja wiał się tak że
w tym, że w 1878 ro ku za trud nił się ja ko ślu sarz w fa bry ce
Lil pop, Rau i Lo ewen ste in…

– Ko rze nie fir my „Wa ryń ski” się ga ją jesz cze wcze śniej sze go
okre su. Za jej pro to pla stę uwa ża ny jest bo wiem warsz tat ko -
tlar ski Se ba stia na Bań kow skie go, któ ry roz po czął dzia łal ność
na war szaw skiej Wo li w ro ku 1833. Je że li ze sta wi my to z dzi -
siej szą po tę gą bry tyj skie go JCB, któ re po wsta ło w ro ku 1945
w nie wiel kim ga ra żu, to trud no będzie nam uwol nić się
od smut nych przemyśleń…
– Tra gicz ne lata woj ny i po wo jen na hi sto ria War sza wy i Pol ski od -
ci snę ły swe ne ga tyw ne pięt no tak że na na szych za kła dach. Mi -
mo wszyst kich prze ciw no ści, cał ko wi te go ich znisz cze nia w cza -
sie Po wsta nia War szaw skie go i trud nej eg zy sten cji w la tach so -
cja li zmu bez do stę pu do no wo cze snych tech no lo gii, na war szaw -
skiej Wo li uda ło się zbu do wać fa bry kę, któ ra w cza sie swe go ist -
nie nia wy pro du ko wa ła sześć dzie siąt ty się cy ko pa rek. To im po nu -
ją ca licz ba. Tym bar dziej szko da bo ga tych tra dy cji, po stę pu ją cej
de gra da cji za kła dów, aż do cał ko wi te go za nie cha nia pro duk cji
i zni we cze nia po ten cja łu biu ra ba daw czo -roz wo jo we go. 

– Sko ro wspo mniał Pan o biu rze ba daw czo -roz wo jo wym… W je -
dy nym z od cin ków kul to we go se ria lu „Czter dzie sto la tek” re kwi -
zy tem jest zdal nie ste ro wa na ko par ka „Wa ryń ski”. By ły ta kie ma -
szy ny? Czy mo że to tylko wy twór wy obraź ni fil mow ców ma ją -
cy sła wić myśl tech nicz ną so cja li stycz nych in ży nie rów?
– „Wa ryń ski” pro du ko wał ta kie ko par ki we współ pra cy z war -
szaw ską Woj sko wą Aka de mią Tech nicz ną. Na do wód mo -
ich słów słu żę pro spek tem z tam tych lat.

– Wspomniał Pan już, że zakłady zaczęły nosić nazwę „Wa -
ryń ski” w ro ku 1952. Rok póź niej fa bry kę opu ści ła pierw sza
ko par ka gą sie ni co wa… 

– Pro duk cję ko pa rek uru cho mio no w opar ciu o do ku men ta cję
do star czo ną przez ZSRR. Ma szy ny te go ro dza ju, oczy wi ście
grun tow nie zmo der ni zo wa ne „Wa ryń ski” pro du ko wał do ro -
ku 2001. Ostat nią by ła 27-to no wa ko par ka gą sie ni co wa EX 250C,
któ rą za ku pio no do ko pal ni wę gla bru nat ne go w Beł cha to wie. 

– Nie by ło szans, że by wów czas utrzy mać pro duk cję wią żąc
się z któ rymś z po waż nych pro du cen tów?
– Tak że „Wa ryń ski” za li czał się wówczas do po waż nych pro du -
cen tów. W do brych cza sach pro du ko wał po nad trzy ty sią ce ko -
pa rek rocz nie. Warszawskie fa bry ki przy uli cy Ja na Ka zi mie rza  i
przy uli cy Ko le jo wej 57 opuszczało każ de go dnia dzie sięć-
dwanaście maszyn. Są dzę, że w tam tych cza sach ni ko mu z dy -
rek to rów nie przy cho dzi ło do gło wy, że pro duk cja mo że być w ja -
kiś spo sób za gro żo na. Po nie waż sie dem dzie siąt pro cent pro duk -
cji szło na eks port, ko pa rek cią gle bra ko wa ło, usta wia ła się po nie
ko lej ka. Póź niej, gdy na stą pi ły zmia ny go spo dar cze, w za się gu
pol skich firm zna la zły się ma szy ny uzna nych ma rek. Pro ble mem
by ło rów nież to, że  te pro du ko wa ne przez nas wy ma ga ły sto so -
wa nia im por to wa nych kom po nen tów ob ło żo nych wy so kim cłem.
Przez to 25-to no wa ko par ka Wa ryń skie go i tej kla sy ma szy na za -
chod nia ofe ro wa ne by ły w po dob nej ce nie. Kom plet ne ma szy ny
ob ło żo ne by ły niż szym cłem. W ta kiej sy tu acji ku po wa no ma szy -
ny z Za cho du. Wresz cie by ło moż na i znalazły się one
w finansowym za się gu. Pod wzglę dem pa ra me trów na sze ma szy -
ny do rów ny wa ły za chod nim, ale i tak zmu sze ni by li śmy do za nie -
cha nia pro duk cji. Za ła mał się eks port na Wschód, a tra fia ło tam
prze cież prawie dwa ty sią ce ma szyn rocz nie. Nie by li śmy w sta -
nie po do łać kon ku ren cji. W ro ku 2000 fa bry ki „Wa ryń skie go”
opu ści ło je dy nie sto ko pa rek. Zdecydowanie zbyt ma ło do utrzy -
ma nia pro duk cji. Nie uda ło się po zy skać do współ pra cy żad nej
z re no mo wa nych firm. Fabryki prze sta ły pro du ko wać koparki
w ro ku 2001, a sześć lat póź niej do ko na no wy bu rze nia  bę dą ce -
go jed nym z sym bo li za kła dów biu row ca przy ul. Ko le jo wej 57. 

– Wy bu rza no go japońską ko par ką Hi ta chi…
– Mo że to i le piej, że do roz biór ki sie dzi by za kła du „Wa ryń skie -
go” nie zo sta ły wy ko rzy sta ne ma szy ny tam wy pro du ko wa ne…

– Cof nij my się nie co w cza sie. W koń cu ro ku 1991 z Za -
kła dów Ko pa rek i Hy drau li ki Bu mar -Wa ryń ski po wstał Bu -
mar -Wa ryń ski S.A. Gru pa Hol din go wa. Ja kie spół ki weszły
wów czas w jej skład?
– Bu mar -Wa ryń ski S.A. Gru pa Hol din go wa zrze sza ła sie dem na ście
spół ek, w tym dzie sięć pro duk cyj nych. Głów ną ro lę wśród nich od -
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Rozmowa z Robertem Kędzierskim, 
Prezesem Zarządu Waryński Trade Sp. z o.o.

Z „Waryńskim” od dziecka!



gry wał wy twa rza ją cy ko par ki Wa ryń ski Exca va tors. Oprócz te go
Bu mar -Wa ryń ski S.A. pro du ko wał ele men ty hy drau li ki si ło wej, kon -
struk cje spa wa ne, żu ra wie HDS, ko par ki me lio ra cyj ne, peł ną ga mę
prze wo dów i złą czek hy drau licz nych, prze kład nie do ma szyn, żu -
ra wie wie żo we, ła do war ki ko pal nia ne, wy bu rzar ki hut ni cze oraz
osprzęt ro bo czy. W Gru pie Hol din go wej funk cjo no wa ło tak że pięć
spół ek han dlo wych, wśród nich dzia ła ją cy do dziś Wa ryń ski Tra de. 

– Jak dziś przed sta wia się skład hol din gu? Ja ką ro lę od gry -
wa w nim Wa ryń ski Tra de? 
– Gru pa Wa ryń ski to no wo cze sna gru pa ka pi ta ło wa z bo ga tą
tra dy cją, któ rej wła ści cie lem jest Fun dusz In we sty cyj ny Za -
mknię ty MARS. W ra mach hol din gu nad zór wła ści ciel ski spra -
wu je spół ka mat ka – Wa ryń ski S.A. Gru pa Hol din go wa. Obec -
nie hol ding, po przez utwo rze nie spół ki MS Wa ryń ski De ve lop -
ment S.A. kon cen tru je się na ak tyw no ści de we lo per skiej i za rzą -
dza niu nie ru cho mo ścia mi. W skład Gru py Wa ryń ski wcho dzi
rów nież War szaw skie Przed się bior stwo Bu dow la ne Sp. z o.o.,
zaj mu ją ce się wy naj mem nie ru cho mo ści ma ga zy no wo – usłu -
go wych na war szaw skim Rem ber to wie. Jed no cze śnie, waż nym
ele men tem Gru py Wa ryń ski po zo sta je Wa ryń ski Tra de Sp. z o.o.
W pierw szej po ło wie 2012 sfi na li zo wa ne zo sta ły trans ak cje
sprze da ży trzech spół ek pro duk cyj nych – Wa ryń ski Hy drau li -
ka Sp. z o.o., Wa ryń ski Że le chów Sp. z o.o. oraz Wa ryń ski To -
ruń Sp. z o.o. dzię ki cze mu zre ali zo wa ne zo sta ło za ło że nie stra -
te gicz ne do ty czą ce wyj ścia z sek to ra pro duk cyj ne go..

– Od jak daw na jest Pan zwią za ny z „Wa ryń skim”? Skąd po -
mysł na szu ka nie za trud nie nia wła śnie w tej fir mie? 
– Men tal nie prak tycz nie od dziec ka! Prze jeż dża jąc tram wa -
jem z no sem przy kle jo nym do szy by ob ser wo wa łem sto ją ce
na bocz ni cy ko le jo wej wa go ny z ko par ka mi. Fa scy nu ją cy wi -
dok! Mó wi łem, że kie dy do ro snę chciał bym pra co wać przy ko -
par kach. Oczy wi ście nie po tra fi łem spre cy zo wać, czy ja ko
ope ra tor, ro bot nik czy też kon struk tor. Jak wi dać, owo za fa -
scy no wa nie nie mi nę ło. W ro ku 1981 roz po czą łem na ukę w li -
ceum za wo do wym przy za kła dach Wa ryń skie go. W nich od -
by wa łem prak ty ki, a po ukoń cze niu na uki pod ją łem pra cę.
Prze sze dłem wszyst kie szcze ble i dzia ły, zo ba czy łem jak pro -
du ku je się i sprze da je ma szy ny. By łem świad kiem wiel ko ści
za kła dów, ich upad ku i od ra dza nia się po zmia nach ustro jo -
wych. Dziś je stem pre ze sem pręż nie dzia ła ją cej spół ki Wa ryń -
ski Tra de. Moż na za tem po wie dzieć, że to dla mnie suk ces…

– Wspo mniał Pan o trudnym okresie odradzania się „Wa ryń -
skie go”. Głów ną ro lę od gry wa ła w nim spół ka Wa ryń ski Tra de
handlująca z sukcesami ma szy na mi bu dow la ny mi. Współ pra -
co wa li ście swe go cza su z Hy un da iem, po tem przy szła ko lej
na tu rec kie go Hi dro me ka, a wresz cie chiń skie go LiuGonga…
– To praw da, szu ka li śmy dla sie bie od po wied nie go miej sca.
W efekcie naj pierw na wią za li śmy współ pra cę z Hy un da iem.
Współ pra ca z Ko re ań czy ka mi przynosiła efekty, ale nie trwa ła
dłu go. Po tem pod pi sa li śmy umo wę z fir mą Hi dro mek, któ rej
zo sta li śmy wy łącz nym przed sta wi cie lem w Pol sce. Tur cy są
pro du cen tem do brej kla sy ko par ko -ła do wa rek, ko pa rek gą sie -
ni co wych i ko ło wych oraz mi ni ła do wa rek. Nie ma ją jed nak
w swej ofer cie ła do wa rek ko ło wych. A ta kie ma szy ny by ły nam
po trzeb ne. Po szu ku jąc roz wią za nia na wią za li śmy kon tak ty
z chiń skim LiuGongiem i za czę li śmy spro wa dzać do Pol ski je -
go ła do war ki ko ło we. Od po wia da ły one na szym ocze ki wa niom
pod wzglę dem sto so wa nych tech no lo gii i ja ko ści wy ko na nia.

– By ło to przed sied miu la ty. Wów czas LiuGong nie był na
tym etapie, by do ko nywać eks pan sji na światowe rynki
i spek ta ku lar nych za ku pów, takich jak niedawno w Pol sce…
– To praw da, wów czas nikt nie przy pusz cza ł, że LiuGong do -
ko na tak ol brzy mie go roz wo ju i zna czą ce go sko ku ja ko ścio we -
go. W kwietniu 2005 roku zaczęliśmy wprowadzać pro duk ty
LiuGong na pol ski ry nek i w du żej mie rze na szym wy sił kom
za wdzię cza ją one swo ją obec ną po zy cję w bran ży. 

– Prze ję cie cywilnej części za kła dów HSW przez Chiń czy -
ków to pań skim zda niem szan sa dla pol skie go prze my słu
ma szyn bu dow la nych, czy raczej jej kres?
– Za chę ci li śmy LiuGong że by za in we sto wał w Sta lo wą Wo lę.
Był to po mysł nasz i Agen cji Roz wo ju Prze my słu. Je stem prze -
ko na ny, że LiuGong po mo że od bu do wać HSW i wzmoc nić jej
po zy cję ja ko za kła du pro duk cyj ne go na pol skim ryn ku.

– Wróćmy na moment do tu rec kie go Hi dro me ka… Po ja wia -
ły się informacje, że zakończyliście współpracę…
– To tylko po gło ski. Waryński Trade po zo sta je  nadal dys try -
bu to rem ma szyn Hi dro mek. Z oczy wi stych wzglę dów kon -
cen tru je my się na sprze da ży ko par ko -ła do wa rek i ko pa rek
ko ło wych tej mar ki. Nic mi tak że nie wia do mo, że w Pol sce
mia ła by funk cjo no wać inna fir ma pa ra ją ca się pro fe sjo nal -
nie dys try bu cją ma szyn Hi dro mek. 

– W Sta lo wej Wo li roz po czę to pro duk cję ma szyn LiuGong. Jed -
no cze śnie wy twa rza ne są ma szy ny z do tych cza so we go asor ty -
men tu HSW. Czy na stą pi uni fi ka cja sieci dystrybucyjnych i Wa -
ryń ski Tra de bę dzie sprze da wał ma szy ny obu ma rek?
– Nie za leż nie od sie bie dzia ła ją sie ci dys try bu cyj ne HSW i Wa -
ryń ski Tra de, któ ry po sia da wy łącz ność na mar kę LiuGong. Być
mo że nie co my lą ce jest to, że wy twa rza ne na dal w Sta lo wej Wo li
ma szy ny mar ki HSW sprze da wa ne są przez sieć LiuGong Ma chi -
ne ry Po land. Ta ki du alizm bę dzie utrzy my wa ny. Nie mo że być
ina czej, bo je że li Wa ryń ski Tra de otrzy mał by moż li wość sprze da -
ży ca łe go asor ty men tu ma szyn wy twa rza nych w Sta lo wej Wo li, to
za pa no wał by to tal ny cha os. Han dlo wiec mu siał by wy bie rać, czy
za pro po no wać klien to wi ła do war kę HSW 534 czy LiuGong 862.
Są to bliź nia cze ma szy ny ofe ro wa ne jed nak w róż nej ce nie. 

– Czy taki dystrybucyjny dualizm trwać bę dzie co naj mniej
przez pięć lat? LiuGong Machinery Poland deklaruje
przecież tak długie utrzy my wa nie mar ki HSW…

– Fi lo zo fia dzia ła ją cej na ska lę glo bal ną fir my LiuGong jest
ja sno spre cy zo wa na. Za da niem na le żą cych do kon cer nu fa -
bryk jest wy łącz nie pro duk cja, w ge stii de ale rów po zo sta ją
na to miast sprze daż i ser wis. Po okre sie przej ścio wym, któ -
ry mo że trwać wspo mnia nych pięć lat, ta ką sy tu ację bę dzie -
my mieć tak że w Pol sce. LiuGong pro du ku jąc w Sta lo wej Wo li
pro mo wać bę dzie swą mar kę. Chiń ska fir ma wy twa rza sześć -
dzie siąt ty się cy ma szyn rocz nie. Ła two wy li czyć, że po osią -
gnię ciu peł nych zdol no ści pro duk cyj nych w fa bry ce
LiuGong Ma chi ne ry Po land wy twa rza nych bę dzie pięć
pro cent ogól nej war to ści pro duk cji. Czy moż na ocze ki -
wać, że LiuGong uczy ni wy ją tek i bę dzie ofe ro wać ma szy -
ny wy twa rza ne w Pol sce pod in ną mar ką? Śmiem wąt pić.
No cóż, ta kie cza sy, ta ki świat…

Roz ma wiał: Ja cek Ba rań ski 

Wywiad Pośrednika

Pośrednik Budowlany  13







SOLMEC – wy łącz nie
w ofer cie Ama go!

Fir ma Ama go – wy łącz ny
dys try bu tor ma szyn bu dow la -
nych HYUNDAI w Pol sce,
z po cząt kiem lip ca wpro wa -
dzi ła do swo jej ofer ty wło skie
ma szy ny prze ła dun ko we fir -
my SOLMEC. Fir ma ta, po sia -
da ją ca fa bry kę w Ro vi go po -
mię dzy Bo lo nią a We ne cją,
ma bo ga tą, bo po nad 50-let -
nią tra dy cję i du że do świad -
cze nie w pro duk cji i eks plo -
ata cji ma szyn prze ła dun ko -
wych. SOLMEC ofe ru je skła -
da ją cą się aż z dzie wię ciu
mo de li ga mę ma szyn prze ła -
dun ko wych na pod wo ziu ko -
ło wym  – po cząw szy od 12-
to no wych, na 60-to no wych
koń cząc.  Ce chu ją się one
nie za wod no ścią, trwa ło ścią,
ni ski mi kosz ta mi eks plo ata -
cji i uży ciem naj lep szych
świa to wych pod ze spo łów,
ta kich jak: Deutz, Re xroth,
Lin de czy Da na Spi cer.
Cha rak te ry stycz ne jest to,
że więk szość pod ze spo łów
przy go to wy wana jest  w fa -
bry ce pod ści słą kon tro lą in -
ży nie rów SOLMEC. Ma szy ny
SOLMEC zo sta ły za pro jek to -
wa ne do pra cy w prze my śle
zło mo wym, stocz nio wym,
w tar ta kach, skła dach re cy -
klin gu od pa dów, skła dach
de mon ta żu sa mo cho dów,
w gar bar niach i sor tow niach
śmie ci. Spe cjal nie za pro jek to -
wa ne pod wo zie z do dat ko wy -
mi prze ciw wa ga mi po bo -
kach, wie niec ob ro tu o zwięk -
szo nej śred ni cy i wy trzy ma ło -
ści, a tak że aku mu la to ry hy -
drau licz ne na si łow ni kach
do wy gła dza nia sko ków ci -
śnień to ce chy cha rak te ry -
stycz ne wszyst kich mo de li
SOLMEC. Z ko lei fa brycz nie
ro bio ne cy lin dry, tło ki, sworz -
nie czy tu le je wy ko na ne zo -
sta ły  z dba ło ścią o każ dy
szcze gół i są ele men ta mi
o zwięk szo nej ży wot no ści. 
W stan dar dzie pro du cent
ofe ru je cen tral ne sma ro wa -
nie oraz cy klon po wie trza .

Ma szy ny SOLMEC ma ją
no wo cze sny wy gląd i spe -
cjal nie za pro jek to wa ny
kształt, mo gą rów nież wy -
stę po wać w kil ku kon fi gu -
ra cjach – zgod nie z ży cze -
nia mi na byw cy. Te róż ne
kon fi gu ra cje pra cy to mię -
dzy in ny mi: ra mię pro -
ste – do za ła dun ku zło mu,
tzw. ra mię „ba nan” – do za -
ła dun ku kru szyw, ra mię te le -
sko po we – do pra cy w wą -
skich prze strze niach, ra mię
z do dat ko wym si łow ni kiem
do mon ta żu spe cjal ne go
chwy ta ka, a tak że róż ne
kon fi gu ra cje le mie sza i pod -
pór. Ist nie je tak że moż li wość
mon ta żu ma szy ny na be to -
no wym py lo nie, ja ko w stu
pro cen tach elek trycz nej. 
Naj mniej szą ma szy ną marki
SOLMEC w ofer cie Ama go
jest EXP 50ZE o mak sy mal -
nej mo cy sil ni ka: 28 kW.
Jest to ma szy na o na pę -
dzie w stu pro cen tach elek -
trycz nym  za po mo cą  aku -
mu la to rów. W ma szy nie za -
in sta lo wa no aku mu la to ry
o du żej po jem no ści, co wy -
star cza na ca ło dzien ną pra -
cę, na wet dzie sięć go dzin
bez po now ne go do ła do wa -
nia. Ma szy na zo sta ła za pro -

jek to wa na z my ślą o ochro -
nie śro do wi ska na tu ral ne go.
Nie emi tu je żad nych za nie -
czysz czeń, dla te go znacz -
nik na koń cu na zwy mo de -
lu – ZE ozna cza z an giel -
skie go – „ze ro emis sion”.
Ma szy na po sia da mak sy -
mal ny udźwig (przy mak sy -
mal nym wy się gu) – 2,1 to -
ny.  Wa żą ca  nie co  po -
nad 12 ton ma sze ro kie
na 2,3 me tra pod wo zie i za -
sięg pra cy do 8 me trów. Ma -
szy na dys po nu je tak że prze -
stron ną, kli maty zo wa ną, pod -
no szo ną ka bi ną. Świet nie na -
da je się do pra cy w wą skich
prze strze niach, w śro do wi -
skach o du żym za py le niu, jak
rów nież w wa run kach, gdzie
ist nie je za gro że nie wy bu cho -
wo ścią ze wzglę du na iskry
z ru ry wy de cho wej. Ko lej ny
mo del – 108 LS (Lo ad Sen -
sing) wa ży 17,4 to ny, po tra -
fi udźwi gnąć bli sko 3 to ny
przy mak sy mal nym za się -
gu 8,3 me tra, dzię ki sil ni ko -
wi Die sla o mo cy 74 kW.
Sze ro kość pod wo zia wy no -
si 2,5 me tra. Mo del ten jest
rów nież do stęp ny w kil ku kon -
fi gu ra cjach na ży cze nie klien -
ta. Fir ma SOLMEC wy ka zu je
się tu taj du żą ela stycz no ścią

i re agu je na zmie nia ją ce się
po trze by i wy ma ga nia klien ta.
Ma szyna ta ja ko nie licz -
na wy stę pu je w tej ka te go -
rii wa go wej. Nie wie le firm
mo że po szczy cić się po sia -
da niem ta kie go mo de lu,
któ ry jest kom pro mi sem
mię dzy ce ną a moż li wo ścia -
mi tech nicz ny mi. Z ko lei
mo del 180 ESC (Elec tric
Syn cron Con trol) o za się -
gu pra cy do 9,5 me tra i cię -
ża rze ro bo czym 21 ton ma
mak sy mal ny udźwig – 3,79
to ny i pod wo zie sze ro kie
na 2,5 me tra. Na pę dza ny
jest sil ni kiem Die sla o mo -
cy 92 kW. Na ży cze nie wy stę -
pu je rów nież w peł nej kon fi gu -
ra cji. Świet nie na da je się
do pra cy w skła dach zło mu,
sta cjach de mon ta żu sa mo -
cho dów, tar ta kach czy
na skła do wi skach śmie ci. Da -
ne tech nicz ne ko lej ne go mo -
de lu – 200 ESC (Elec tric Syn -
cron Con trol) – wy glą da ją na -
stę pu ją co: sze ro kość pod wo -
zia: 2,5 me tra, za sięg pra cy
do 12 me trów, cię żar ro bo -
czy – 25,5 to ny, mak sy mal -
na moc sil ni ka – 135 kW
i udźwig przy mak sy mal nym
za się gu – 4,07 to ny. Po dob -
nie, jak po zo sta łe ma szy ny
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SOLMEC ofe ru je ca łą ga mę ma szyn prze ła dun ko wych na pod wo ziu ko ło wym – po cząw szy od 12-to no wych, na 60-to no wych koń cząc
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SOLMEC, tak że ta wy stę pu je
w kil ku kon fi gu ra cjach. Jak
każ dy z po zo sta łych mo de li
wy po sa żo na zo sta ła w pod -
no szo ną, kli ma ty zo wa ną ka -
bi nę, któ ra za pew nia naj wyż -
szy kom fort i pre cy zję pra cy
ope ra to ra. Jed no cze śnie jest
eko no micz na w eks plo ata cji,
wy trzy ma ła i nie za wod na.
Dwa ko lej ne mo de le:
SOLMEC EXP5030 oraz
EXP5035 dostępne są w
dwóch  opcjach - stan dar do -
wej oraz  HD (HEAVY DUTY).
SOLMEC EXP 5030 wy po sa -
żo no w stan dar dzie w pod wo -
zie o sze ro ko ści na 2,5 me tra
(3 me try w opcji HD). Z ko lei
ma szy na EXP5035 ma pod -
wo zie sze ro ko ści 3 me try
(3,4 me tra w wer sji HD). 

Za sięg  pra cy  w przy pad -
ku EXP5030 i EXP5030 HD
jest po dob ny i wy no si oko -
ło 13 me trów, cię żar ro bo -
czy – od po wied nio: 31,6
lub 33,5 to ny dla wer sji HD.
Mak sy mal na moc sil ni ka
to 149 kW, a udźwig
przy mak sy mal nym za ła dun -
ku – 3,93 to ny. Wer sja HD po -

sia da osie o zwięk szo nej wy -
trzy ma ło ści, szer sze pod wo -
zie gwa ran tu ją ce więk szą sta -
bil ność pod czas jaz dy po nie -
rów nym  te re nie i pod czas
pra cy. Ma spe cjal nie za pro -
jek to wa ny  wie niec  ob ro tu
o zwięk szo nej śred ni cy i wy -
trzy ma ło ści. Wer sja HD na da -
je się do prac, w któ rych mo -
bil ność ma szy ny jest klu czo -
wym pa ra me trem. Nie ma po -
trze by roz kła da nia pod pór,
gdyż zwięk szo na no śność osi
oraz sta bil ne, sze ro kie pod -
wo zie gwa ran tu ją ta kie  sa -
me pa ra me try pra cy i udźwi -
gu, jak przy roz ło że niu pod -
pór. Ma szy na jest bar dziej
mo bil na, dzię ki cze mu pra ca
jest szyb sza, a tym sa -
mym – bio rąc pod uwa gę

ilość ma te ria łu prze rzu co ną
w cią gu jed nost ki cza -
su – bar dziej eko no micz na.
Mo del EXP 5035 na pę dza ny
sil ni kiem o mo cy 173 kW
cha rak te ry zu je się za się giem
pra cy do 16 me trów, cię ża -
rem ro bo czym w stan dar -
dzie 37,2  to ny, a w wer sji
HD – 40 ton. Je go udźwig wy -

no si 4,29 to ny, a sze ro kość
pod wo zia – od po wied nio 3
i 3,4 me tra dla wer sji HD. Po -
dob nie, jak wy mie nio ne
wcze śniej, tak że i te ma szy -
ny  wy po sa żo no w pod no -
szo ną, kli ma ty zo wa ną i prze -
stron ną ka bi nę, cen tral ne
sma ro wa nie i cy klon po wie -
trza. Do stęp ne są w kil ku wer -
sjach w za leż no ści od prze -
zna cze nia. Mo de le te do sko -
na le na da ją się do sta cji prze -
ła dun ko wych, por tów, do roz -
ła dun ku ba rek rzecz nych
z kru szy wem, wę glem, so ją,
drew nem i in nych. Są bar dzo
wy trzy ma łe i eko no micz ne
w eks plo ata cji. Ostat nia z pre -
zen to wa nych ma szyn – mo -
del 500 ESC – ma pod wo zie
sze ro kie na 3,6 me tra,  za -
sięg pra cy do 20 me trów, cię -
żar ro bo czy 60 ton i sil nik
roz wi ja ją cy moc 231 kW.
Udźwig przy mak sy mal nym
za ła dun ku wy no si 4 to ny.
Mo del ten rów nież znaj du je
za sto so wa nie w cięż kich wa -
run kach pra cy, ta kich jak:
por ty, sta cje prze ła dun ko we,
fa bry ki prze ro bu zło mu i in ne.
Ja ko je dy ny ma moż li wość

(w opcji) pod no sze nia ka bi ny
ope ra to ra na wyso kość na -
wet do 8,5 me tra po nad po -
ziom gruntu. 
Po wyż sze ze sta wie nie po ka -
zu je, że ofe ro wa ne w peł nym
za kre sie to na żo wym ma szy -
ny SOLMEC spraw dzą się
w każ dej pra cy i we wszyst -
kich wa run kach. Dzię ki swo -
jej nie za wod no ści oraz ol -
brzy miej wy daj no ści zdo mi -
no wa ły ry nek ma szyn prze ła -
dun ko wych we Wło szech
oraz zdo by wa ją po zo sta łe
ryn ki Eu ro py i świa ta. W Eu -
ro pie ma szy ny te pra cu ją
mię dzy in ny mi we Fran cji,
Szwaj ca rii, An glii, Fin lan dii
czy Ro sji. W kra jach po za eu -
ro pej skich spo ty ka się je czę -
sto w USA i Ame ry ce Po łu -
dnio wej. Nad szedł więc czas,
aby i pol scy klien ci do ce ni li
i cie szy li się z eko no mi ki
oraz nie za wod no ści tych
ma szyn. Fir ma Ama go jest
wy łącz nym dys try bu to rem
ma szyn SOLMEC w Pol sce,
dla te go wszyst kich za in te re so -
wa nych  za pra sza  do kon tak -
tu ze swy mi przed sta wi cie la mi.

www.amago.pl
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Wszystkie maszyny SOLMEC mają pod no szo ną, kli ma ty zo wa ną ka bi nę, któ ra za pew -
nia naj wyż szy kom fort i pre cy zję pra cy ope ra to ra

Pod wo zie z do dat ko wy mi prze ciw wa ga mi, wie niec ob ro tu o zwięk szo nej śred ni cy
oraz aku mu la to ry hy drau licz ne na si łow ni kach to ce chy wszyst kich mo de li SOLMEC

EXP 50ZE 108 LS 180 ESC 200 ESC EXP5030 EXP5035 500 ESC
Napęd elektryczny Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel
Moc silnika [kW] 28 74 92 135 149 173 231
Ciężar roboczy [t] 12,7 17,4 21 25,5 31 36,8/40* 60,0
Szerokość podwozia [m] 2,3 2,5 2,5 2,5 2,5/3* 3/3,4* 3,6
Maksymalny zasięg [m] 7,9 8,3 9,6 11,7 12,6 15,7 20,0
Udźwig  (przy max wysięgu) [t] 2,1 2,93 3,79 4,07 3,93 4,29 4,01

* wersja HEAVY DUTY
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BOMAG – part ner
god ny za ufa nia!

Eu ro pej skie Sto wa rzy sze nie
VESF zrze sza ją ce czter dzie ści
firm z Luk sem bur ga, Bel gii,
Ho lan dii, Fran cji, Szwaj ca rii
i Nie miec zaj mu ją cych się fre -
zo wa niem na wierzch ni dro go -
wych od by ło swe do rocz ne
zgro ma dze nie pod czas tar -
gów In ter mat w Pa ry żu. Pa tro -
nem spo tka nia by ła fir ma
BOMAG pro du ku ją ca od 2006
ro ku fre zar ki na wierzch ni.
Człon ko wie VESF z du żym za -
in te re so wa niem przy ję li in for -
ma cje do ty czą ce dłu go fa lo -
wej stra te gii fir my BOMAG,
któ ra za mie rza awan so wać
na po zy cję świa to we go wi ce -
li de ra w pro duk cji ma szyn
do fre zo wa nia na zim no.
W zwią za ne z tym in we sty -
cje, ta kie jak na przy kład
stwo rze nie cen trum tre nin go -
we go dla klien tów – FAYAT
BOMAG Aca de my oraz roz -
bu do wa za kła dów pro duk cyj -
nych, za an ga żo wał się oso bi -

ście Je an -Clau de Fay at, dy -
rek tor ge ne ral ny Gru py
FAYAT, w skład któ rej od ro -
ku 2005 wcho dzi BOMAG. 
Szcze gól nym za in te re so -
wa niem firm zrze szo nych
w VESF cie szy ły się pre -
zen to wa ne w Pa ry żu fre -
zar ki kom pak to we BOMAG
BM 500/15 i BM 600/15,
jak rów nież sze ro ka ga ma
bęb nów fre zu ją cych kla -
sy 500 mm. Bęb ny te, co
istot ne, sto so wać moż -
na rów nież w ma szy nach
in nych pro du cen tów. Głów -
ny mi za le ta mi no wych fre za -
rek kom pak to wych są wła śnie
bęb ny fre zu ją ce oraz in no wa -
cyj ny sys tem ste ro wa nia ma -
szy ną. BOMAG pod kre śla,
że są to ma szy ny ob słu gi wa -
ne in tu icyj nie, skon stru owa ne
z my ślą o kom for cie i bez pie -
czeń stwie pra cy ope ra to ra.
Mo że on wy ko ny wać wszel kie
czyn no ści w wy god nej po zy cji
sie dzą cej. Miej sce je go pra cy
włącz nie ze wszyst ki mi ele -
men ta mi ob słu go wy mi jest sku -
tecznie od izo lo wa ne od szko dli -

wych dla zdro wia wi bra cji. Ob -
ra ca ny o kąt 45° fo tel opty ma li -
zu je wi doczność na ca ły ob -
szar ro bo czy.
Do fre za rek BOMAG do stęp -
ne są bęb ny fre zu ją ce o róż -
nej sze ro ko ści ro bo czej
oraz róż nej do kład no ści
(od le gło ści li nio wej fre zów)
i głę bo ko ści fre zo wa nia.
Dzię ki te mu mo że my pre cy -
zyj nie do brać ro dzaj bęb na
do po trzeb kon kret ne go
miej sca pra cy. Wszyst kie
z moż li wo ścią szyb kiej wy -
mia ny fre zów. Ofe ro wa ne
przez fir mę BOMAG bęb ny
fre zu ją ce ce chu je in no wa -
cyj na geo me tria osią gnię ta
dzię ki opty mal ne mu roz -
miesz cze niu fre zów. Ta ka
bu do wa bęb na umoż li wia
jed no rod ne na ci na nie na -
wierzch ni bez po wo do wa nia
nad mier nych wi bra cji. Ze
wzglę du na so lid ną bu do wę,
przede wszyst kim du żą gru -
bość płasz cza, bę ben po sia -
da wła ści wo ści ko ła za ma -
cho we go. Ta ka kon struk cja
po zwa la na kom pen so wa nie

wi bra cji po wsta ją cych pod -
czas fre zo wa nia.
Spe cjal na geo me tria fre zów
kra wę dzio wych za po bie ga
wy ła my wa niu kra wę dzi na -
wierzch ni pod czas na ci na nia.
Po zo sta ją one gład kie na ca łej
dłu go ści. Po zwa la to na ogra -
ni cze nie za kre su prac do dat ko -
wych i tym sa mym zmniej sza
kosz ty fre zo wa nia. Fre zy bocz -
ne o zmo der ni zo wa nej kon -
struk cji chro nią bocz ne po -
wierzch nie bęb na oraz uchwy ty
pod czas po ko ny wa nia za krę -
tów za po bie ga jąc sku tecz nie
ich ście ra niu. Dzię ki te mu od -
pa da ko niecz ność do dat ko we -
go spa wa nia, a tym sa mym ma -
le ją cza sy prze sto ju i kosz ty na -
praw fre zar ki. Opra co wa ne
przez in ży nie rów fir my BOMAG
uchwy ty fre zów osa dzo no
w pre cy zyj nie wy ko na nych
gniaz dach, co za pew nia nie tyl -
ko lep sze prze no sze nie si ły, lecz
wy dłu ża tak że ży wot ność pod -
ze spo łów ma szy ny. Fre zy da ją
się szyb ko i ła two de mon to wać
po przez wy bi ja nie ich od ty łu.

www.bomag.com
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JCB kryzys nie
straszny!

Mi nio ny rok oka zał się nie -
zwy kle uda ny dla bry tyj skie -
go kon cer nu JCB. Je go ob ro -
ty się gnę ły 2,75 mi liar da fun -
tów (3,37 mi liar da eu ro), co
sta no wi re kord w 66-let niej hi -
sto rii fir my. W po rów na niu
z ro kiem 2010, JCB zwięk szy -
ło ob ro ty o 37 pro cent wy pro -
du ko waw szy 69.100 ma szyn
róż ne go ty pu (w ro ku 2010
pro duk cja wy nio sła 51.600
sztuk). Re kor do wy wy nik
oka zał się moż li wy dzię ki
umoc nie niu po zy cji za rów no
na tra dy cyj nych ryn kach, jak
i ryn kach kra jów roz wi ja ją -
cych się. JCB w spo sób prze -
my śla ny bu do wał swą stra te -
gię ob ser wu jąc z uwa gą
utrzy mu ją ce się róż ni ce go -
spo dar cze i po li tycz ne w róż -
nych re gio nach. Jed nak Bry -
tyj czy cy dzię ki kon se kwent -
nym in we sty cjom w 22 za kła -
dy pro duk cyj ne za rów no
w Wiel kiej Bry ta nii, jak i in -
nych kra jach i naj więk szą

w hi sto rii fir my mo der ni za cją
kom plet nej pa le ty ma szyn.
W naj bliż szym cza sie pro duk -
cję ko pa rek i ko par ko -ła do -
wa rek po dej mie no wo cze sna
fa bry ka w bra zy lij skim Sao
Pau lo. Dzię ki zna czą cym in -
we sty cjom w pra ce ba daw -
czo -roz wo jo we JCB utrzy -
mu je swą po zy cję w gro nie

naj więk szych pro du cen tów
ma szyn bu dow la nych,
szcze gól nie w za kre sie
tech ni ki na pę do wej. JCB
ma suk ce sy w kon stru owa -
niu i pro duk cji sil ni ków, co
po zwa la ogra ni czyć zu ży cie
pa li wa i speł nić obo wią zu ją -
ce nor my emi sji spa lin. 
JCB za po wie dział wpro wa -
dze nie w ro ku 2012 na świa -
to we ryn ki 66 in no wa cyj nych
no wych pro duk tów. Aż 23
z nich z nich mia ła swą pre -

mie rę pod czas te go rocz nych
tar gów In ter mat w Pa ry żu.
JCB za pre zen to wa ło w sto li -
cy Fran cji ko par ki gą sie ni co -
we, ko ło we i mi ni ko par ki,
a tak że ła do war ki ko ło we, te -
le sko po we no śni ki osprzę tu
oraz ko par ko -ła do war ki.
Z tych ostat nich JCB sły nie
zresz tą nie prze rwa nie od lat.

Naj bar dziej zna mien ną in no
wa cją spo śród pre zen to wa -
nych w Pa ry żu by ło wy po sa -
że nie kil ku ko pa rek w sil nik
JCB Die sel max. Po nad to
wszyst kie dzie więt na ście mo -
de li ko pa rek gą sie ni co wych
i czte ry ko par ki ko ło we o cię -
ża rze ro bo czym od 11 do 46
ton otrzy ma ło no wy wy gląd
i no wej ge ne ra cji ka bi nę. 
JCB wzbo ga ci ło swój pro -
gram pro duk cyj ny mi ni ko -
pa rek o mo del 8026 CTS.
Ma szy na o cię ża rze ro bo -
czym 2,7 to ny mo że być
trans por to wa na na przy cze -
pie cią gnię tej przez sa mo -
chód oso bo wy. Mo del 8026
CTS wy po sa żo no w spe -
cjal nej kon struk cji wy się -
gnik i ra mię łyż ki, co spra -
wia, że od zna cza się lep -
szy mi pa ra me tra mi ko pa nia
niż tej kla sy ma szy ny in -
nych pro du cen tów. Kon -
struk to rzy JCB za dba li
o bez pie czeń stwo ope ra to -
ra i osób pra cu ją cych w po -
bli żu ma szy ny. Wy star czy
pod nie sie nie le we go pod ło -
kiet ni ka, by wy łą czyć układ
hy drau licz ny. Wy so kość
nad wo zia ma szy ny zo sta ła
ob ni żo na o 35 mm, co po -
zwo li ło po pra wić sta bil ność.
Zmo der ni zo wa no tak że
pod wo zie dzię ki cze mu po -
pra wio no mo bil ność ma -
szy ny w trud nych wa run -
kach te re no wych, a tym sa -
mym kom fort ope ra to ra.
Zwięk szo no tak że aż o je de -

na ście pro cent pręd kość
jaz dy. Ko par ka mo że po ru -
szać się z pręd ko ścią
5 km/h, co przy spie sza wy -
ko ny wa nie cy kli ro bo czych. 
Dla kon struk to rów JCB nie -
zwy kle istot ny jest kom fort
ope ra to ra. Za pew nia go wy -
god ne wej ście do ka bi ny,
wię cej miej sca na no gi
i moż li wość od su nię cia fo te -
la o do dat ko we 50 mi li me -
trów. Na bywca mo że do po -
sa żyć ma szy nę w ste ro wa -
ny pro por cjo nal nie do dat -
ko wy ob wód hy drau licz ny,
za po mo cą któ re go za si lać
moż na róż ne go ro dza ju na -
rzę dzia ro bo cze.
JCB wpro wa dzi ło też ca łą
se rię zmo der ni zo wa nych ła -
do wa rek ko ło wych. Za okręt
fla go wy uzna wa ny jest mo -
del 457. Ma szy na wy po sa -
żo na zo sta ła w sil nik o po -
jem no ści 8,9 li tra i mo -
cy 250 KM (186 kW) speł -
nia ją cy nor mę emi sji spa lin
Tier 4 In te rim. Do dat ko wo
in te li gent ny sys tem roz łą -
cza nia sprzę gła umoż li wia
osią gnię cie mak sy mal nej
mo cy ukła du hy drau licz ne -
go przy ma łych pręd ko -
ściach jaz dy. W przy pad ku
lżej szych prac ope ra tor ma -
szy ny mo że wy brać tryb
pra cy ECO, któ ry w po rów -
na niu z po przed nim sil ni -
kiem po zwa la zmniej szyć
zu ży cie pa li wa. Mo del 457
jest w stan dar dzie wy po sa -
żo ny w czte ro bie go wą prze -
kład nię, któ rą moż na opcjo -
nal nie za stą pić prze kład nią
pię cio bie go wą z sys te mem
„Lock -up”. Skrzy nia bie gów
umoż li wia blo ko wa nie kon -
wer te ra mo men tu ob ro to -
we go na bie gach od dru -
gie go do pią te go, co ogra -
ni cza stra ty z prze kład ni
i zwięk sza oszczęd ność pa -
li wa. Dzię ki opra co wa ne mu
przez JCB sys te mo wi szyb -
ko złą czy wła ści cie le star -
szych mo de li ma szyn mo gą
ko rzy stać ze swo ich ły żek
i spe cja li stycz ne go osprzę -
tu w no wej ła do war ce.

www.interhandler.pl
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Jedna z nowości JCB - minikoparka 8026 CTS wyposażona w  w spe cjal nej kon struk -
cji wy się gnik i ra mię łyż ki, co spra wia, że od zna cza się lep szy mi pa ra me tra mi ko pa nia

Flagowy model wśród ładowarek kołowych, JCB 457 wyposażono w silnik
spełniający normę emisji spalin Tier 4 Interim

http://interhandler.pl/
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Ca se – po grom ca
ko pal nia nych od pa dów

Ka to wic ki Hal dex to fir ma
o nie zwy kłym ro do wo dzie.
Nie zwy kłym tym bar dziej,
że po wo ła no ją do ży -
cia – od po cząt ku w for mie
spół ki ak cyj nej! – w ro ku
1959, a więc cza sach re al ne -
go so cja li zmu, na mo cy umo -
wy mię dzy rzą do wej ów cze -
snych Pol skiej Rze czy po spo li -
tej Lu do wej i Wę gier skiej Re -
pu bli ki Lu do wej. Ini cja ty wa
przy szła z Bu da pesz tu i do -
ty czy ła za go spo da ro wa nia
hałd ko pal ni wę gla ka mien ne -
go. „Bra tan ko wie” by naj mniej
nie sta wia li na pierw szym pla -
nie tak mod nej dziś eko lo gii.
Po wód był bar dziej pro za icz ny.
Po pro stu usta wicz nie bra ko -
wa ło im wę gla, opa no wa li na to -
miast pro ste i efek tyw ne me to -
dy od zy sku te go su row ca
z hałd. Tak wła śnie po wsta ła
Pol sko -Wę gier ska Gór ni cza
Spół ka Ak cyj na Hal dex z sie -
dzi bą w Ka to wi cach. Jej głów -
ni ak cjo na riu sze, a więc Pol ska
i Wę gry, na rów nych pra wach
do grud nia 2005 ro ku dzie li ły
mię dzy sie bie kosz ty dzia łal no -
ści oraz do cho dy uzy ski wa ne
z od zy sku wę gla, eks plo ata cji
hałd i bie żą cych do staw od pa -
dów z ko palń. Wów czas rzą dy
Pol ski i Wę gier pod pi sa ły pro -
to kół koń czą cy okres obo wią -
zy wa nia Umowy Mię dzy rzą do -
wej z ro ku 1959. W grud -
niu 2007 ro ku Kom pa nia Wę -
glo wa S.A. ku pi ła wę gier ski
pa kiet ak cji i prze ję ła kon tro -
lę nad Spół ką. Od 2008 ro ku
Hal dex w ra mach gru py ka -
pi ta ło wej Kom pa nii Wę glo -
wej S.A. peł ni ro lę ope ra to ra
w za kre sie za go spo da ro wa -
nia od pa dów wy do byw czych
z ko palń na le żą cych do
KW S.A. W cią gu pięć dzie -
się cio trzy let niej dzia łal no ści
w za kła dach prze rób czych
zlo ka li zo wa nych przy ko pal -
niach Hal dex prze two rzył bli -
sko 150 mln ton od pa dów
po gór ni czych od zy sku jąc po -
nad 17 mi lio nów ton wę -

gla, 3,6 mln m3 kru szy wa
lek kie go oraz bli sko 100 mi -
lio nów ton ka mie nia ła ma ne -
go w róż nej po sta ci.
Głów ny mi ma szy na mi wy ko -
rzy sty wa ny mi bez po śred nio
do re kul ty wa cji przez Hal dex

są kopar ki i ła do war ki ko ło -
we. Po cząw szy od ro ku 2010,
kie dy to za pa dła de cy zja
o roz bu do wie za kła dów prze -
rób czych, Hal dex roz po czął
współ pra cę z fir mą In trac Pol -
ska ofe ru ją cą ma szy ny bu -
dow la ne mar ki Ca se. Wy gra ła
ona prze targ na do sta wę ko -
pa rek gą sie ni co wych i ła do -
wa rek ko ło wych. Po zy tyw ne
do świad cze nia eks plo ata cyj ne
ma szyn Ca se spra wi ły, że Hal -
dex zde cy do wał się na być ko -
lej ne. Ich zde cy do wa nie więk -
sza wy daj ność spra wia, że
Hal dex mógł ogra ni czyć licz bę

eks plo ato wa ne go sprzę tu.
Użyt kowa nie ma szyn jed nej
mar ki po zwa la tak że na ła -
twiej sze utrzy ma nie ich
w spraw no ści. Jest to o ty le
waż ne, że na co dzień pra -
cu ją one w eks tre mal nie

trud nych wa run kach ura bia -
jąc ma te riał o nie ty po wych
wła ści wo ściach. Li czą cy po -
nad sto hek ta rów te ren hał -
dy pod czas desz czu sta je
się na tych miast błot ni sty,
bar dzo grzą ski. Wy star czy
jed nak dzień bez opa dów,
by sytuacja zmie ni ła się dia -
me tral nie, a ma szy ny pra co -
wa ły w wa run kach ol brzy -
mie go za py le nia. Sta no wi to
ol brzy mie wy zwa nie szcze -
gól nie dla fil trów i wen ty la to -
rów. Z ko lei zi mą naj więk -
szym pro ble mem jest ni ska
tem pe ra tu ra oto cze nia. 

Głów ny mi za da nia mi ko par ki
gą sie ni co wej Ca se 470B pra -
cu ją cej przy re kul ty wa cji hał -
dy w Za kła dzie Pa new ni ki jest
ura bia nie ma te ria łu i za ła du -
nek wo zi deł. Ła do war ka ko ło -
wa Ca se 921E – oprócz ty po -
we go prze ła dun ku wę gla i kru -
szyw – słu ży do wy ko ny wa nia
ca łe go sze re gu prac po moc ni -
czych i po rząd ko wych. Ma szy -
ny Ca se są eksplo ato wa ne nie -
zwy kle in ten syw nie. Pra cu ją
prak tycz nie na okrą gło, by wa,
że sie dem dni w ty go dniu,
przez szes na ście go dzin
na do bę. Prze rwy w pra cy wy -
ko rzy sty wa ne są na wy ko ny -
wa nie prze glą dów i prac kon -
ser wa cyj nych nie zbęd nych
dla pra wi dło wej eks plo ata cji.
Nic za tem dziw ne go, że ko -
par ka Ca se 470B, któ ra we szła
do użyt ku w paź dzier ni ku 2010
ro ku ma już na licz ni ku po -
nad 9,5 ty sią ca go dzin.
Opie kę ser wi so wą, tak że po -
gwa ran cyj ną, nad ma szy na -
mi spra wu je In trac Pol ska.
Jak do tej po ry wy wią zu je się
z te go bez za rzu tu. A ma nie -
ła twe za da nie szcze gól nie
je że li cho dzi o ko par ki. Co
naj mniej z trzech po wo dów.
Pra cu jąc przy za ła dun ku wo -
zi deł peł nią one klu czo wą ro -
lę w ca łym pro ce sie re kul ty -
wa cji hał dy, eks plo ato wa ne
są nie zwy kle in ten syw nie
na do da tek w wy jąt ko wo
trud nych wa run kach.

www.casece.pl
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Głównymi zadaniami ko par ki gą sie ni co wej Ca se 470B pra cu ją cej bezpośrednio na hałdzie w Za kła dzie Pa new ni ki jest ura bia nie ma te -
ria łu i za ła du nek wo zi deł

Ła do war ka ko ło wa Ca se 921E eks plo ato wa na jest nie zwy kle in ten syw nie. Słu ży nie tyl ko
do ty po wych prac prze ła dun ko wych, ale tak że do ca łe go sze re gu czyn no ści po moc ni czych 

http://www.casece.com/wps/portal/casece?brandsite_brand=CaseCE&brandsite_language=en&brandsite_geo=EU
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Bia łe Ko mat su 
do „brud nej” ro bo ty

Re mon dis jest jed ną z naj -
po tęż niej szych firm świad -
czą cych usłu gi z za kre su
go spo dar ki wod no -ście ko -
wej i re cy klin go wej. Dzia ła
w 25 kra jach – w Pol sce
od ro ku 1992 – prze twa rza -
jąc mi lio ny ton od pa dów.
Do naj więk szych pla có wek
Re mon di su w Pol sce na le ży
Za kład Za wo dzie prze twa -
rza ją cy od pa dy z te re nu
War sza wy. Na po cząt ku lip -
ca je go park ma szy no wy
wzbo ga cił się o ko lej ną ma -
szy nę mar ki Ko mat su – ła do -
war kę ko ło wą WA 380 -6. 
Po wni kli wej ana li zie po -
trzeb klien ta Ko mat su Po -
land do star czy ło ma szy nę
„szy tą na mia rę”. Ła do war -
ka zgod nie z wy mo ga mi
Re mon di su opu ści ła fa bry -
kę w peł ni przy sto so wa -
na do spe cy ficz nych wa run -
ków pra cy przy prze ła dun -
ku od pa dów. Na ży cze nie
na byw cy po ma lo wa no ją fa -
brycz nie na bia ło.
Kon struk cja naj now sze go
na byt ku Za kła du Za wo dzie
sta no wi do sko na łe po łą cze -
nie mo cy, kom for tu ob słu gi
i nie za wod no ści. Ma szy -
na na pę dza na jest sil ni kiem
wy so ko pręż nym Ko mat su
SA A6D107E -1 speł nia ją cym
nor my emi sji spa lin EPA
Tier III i EU Sta ge IIIA. Jed -
nost ka na pę do wa cha rak te -
ry zu je się du żym mo men -
tem osią ga nym przy ni skich
pręd ko ściach ob ro to wych
i ni skim zu ży ciem pa li wa. 
Hy dro sta tycz ny układ na pę -
do wy Ko mat su HST cha rak -
te ry zu je się wy jąt ko wą pre cy -
zją umoż li wia ją cą dy na micz -
ne przy spie sza nie i bły ska -
wicz ne zmia ny kie run ku jaz -
dy. Re zul ta tem jest skró ce nie
cy kli za ła dow czych pod no -
szą ce efek tyw ność pro wa -
dzo nych prac. Au to ma tycz -
na prze łą czal na pod ob cią że -
niem skrzy nia bie gów po -
zwa la na na tych mia sto wą re -

duk cję na bieg pierw szy
w ce lu wy ko rzy sta nia peł nej
mo cy ma szy ny (kick down)
lub za blo ko wa nie ak tu al ne go
bie gu (ge ar -hold). Me cha ni -
zmy róż ni co we LSD o zwięk -
szo nym tar ciu we wnętrz nym
zwięk sza ją przy czep ność kół
na śli skim i nie sta bil nym
pod ło żu, co po pra wia wła ści -
wo ści trak cyj ne ma szy ny. 
W oby dwu ukła dach ła do -
war ki WA 380 -6 – hy drau licz -
nym i kie row ni czym – za sto -
so wa no pom py o zmien nej
wy daj no ści. Układ hy drau -
licz ny Ko mat su CLSS umoż -
li wia nie zwy kle pre cy zyj ne
ste ro wa nie. Wszyst kie ru chy
łyż ki, ra mie nia i hy drau licz -
ne go osprzę tu ro bo cze go
są szyb kie i płyn ne.
W ma szy nie za sto so wa no wy -
się gnik ty pu High Lift umoż li -
wia ją cy za ła du nek sa mo cho -
dów o wy so ko ści burt do 4
me trów. Układ amor ty za cji
i sta bi li za cji ra mion wy się gni -
ka ECSS II kom pen su je na to -
miast wstrzą sy pod czas prze -
jaz dów z ła dun kiem.
Istot ną za le tą ma szy ny jest
jej wy jąt ko wa sta bil ność wy -
ni ka ją ca z du że go roz sta wu
kół (2.160 mi li me trów) oraz
roz sta wu osi (3.300 mi li me -
trów). Umoż li wia to kom for -
to wą pra cę w nie rów nym te -
re nie i eli mi nu je wy sy py wa -
nie się ma te ria łu z łyż ki. Wy -
no szą cy 37° kąt skrę tu
w oby dwu kie run kach za -
pew nia do sko na łą zwrot -

ność i pre cy zję ma new rów
na ogra ni czo nej prze strze ni.
Ze wzglę du na spe cy fi kę prze -
ła dun ku od pa dów, w ma szy -
nie za sto so wa no spe cjal -
ną łyż kę z za my ka ną kla pą za -
bez pie cza ją cą przed wy sy py -
wa niem się ła dun ku. Do ste ro -
wa nia łyż ką słu ży wie lo funk -
cyj ny joy stick z wbu do wa nym
prze łącz ni kiem zmia ny kie run -
ku jaz dy. Za po mo cą do dat -
ko wej dźwi gni ope ra tor za my -
ka kla pę łyż ki. 
Ła do war ka wy po sa żo na zo -
sta ła w peł ne opo ny MAGNA
TYRES Su per prze zna czo ne
do naj trud niej szych wa run -
ków pra cy, wszę dzie tam
gdzie ist nie je ry zy ko uszko -
dze nia me cha nicz ne go. 
Ka bi na ty pu SpaceCab na le -
ży do naj bar dziej prze stron -
nych w tej kla sie ła do wa rek.
Po sa do wio no ją na amor ty -
za to rach ole jo wych, co
znacz nie ogra ni cza do cie ra -
ją cy do wnę trza ha łas i wi -
bra cje prze no szo ne na ele -
men ty ob słu go we i fo tel ope -
ra to ra. Du że po zba wio ne
ram szy by (przed nia za bez -
pie czo na spe cjal ną siat ką)
za pew nia ją nie skrę po wa ny
wi dok na łyż kę i ko ła, a opa -
da ją cy pro fil po kry wy sil ni ka
uła twia ope ra to ro wi ob ser -
wa cję stre fy za ma szy ną. 
Pro ste w ob słu dze hy drau -
licz ne ele men ty ste ro wa nia
i re gu lo wa ny we wszyst kich
płasz czy znach pul pit umoż -
li wia ją wy god ne i er go no -

micz ne ste ro wa nie funk cja -
mi ma szy ny. Ła twe i bez -
piecz ne wej ście two rzą an -
ty po śli zgo we, sa mo oczysz -
cza ją ce się stop nie wej ścio -
we znaj du ją ce się po oby -
dwu stro nach ka bi ny. 
Układ elek trycz ne go pod grze -
wa nia blo ku sil ni ka i ka bi ny
gwa ran tu je uru cho mie nie ma -
szy ny pod czas du żych mro -
zów. Po nie waż ła do war ka ma
pra cować w sys te mie trzy zmia -
no wym, wy posa żo no ją w do -
dat ko we oświe tle nie w po sta -
ci czte rech lamp umiesz czo -
nych z przo du na ka bi nie
w tym dwóch bik se no no wych.
Ze wzglę du na pra cę przy du -
żym za nie czysz cze niu po -
wie trza, ma szy na wy po sa -
żo na zo sta ła w do dat ko wy
wstęp ny filtr po wie trza
TURBO II, siat ki na wlo tach
po wie trza oraz chłod ni cę
z du ży mi oczka mi. Dwu kie -
run ko wy na pę dza ny hy drau -
licz nie wen ty la tor umoż li wia
usu nię cie za nie czysz czeń
bez ko niecz no ści za trzy my -
wa nia ma szy ny. Cen tral ny
układ sma ro wa nia wy po sa -
żo ny w wy trzy ma łe, za bez -
pie czo ne prze wo dy po zwa la
ogra ni czyć co dzien ne czyn -
no ści ob słu go we. 
Ła do war ka WA 380 -6 wy po -
sa żo na jest w układ EMMS.
Sy gna li zu je on za po mo cą
ko mu ni ka tów tek sto wych
na wy świe tla czu wszel kie
nie pra wi dło wo ści. Układ po -
sia da pa mięć uste rek oraz
funk cje dia gno stycz ne i ser -
wi so we (na przy kład wy świe -
tla nie in ter wa łów ob słu go -
wych). Dzię ki te mu EMMS
z wy prze dze niem sy gna li zu -
je ko niecz ność wy mia ny pły -
nów eks plo ata cyj nych i fil -
trów. Wszyst kie te go ty pu in -
for ma cje do stęp ne są rów -
nież zdal nie za po śred nic -
twem sys te mu KOMTRAX.
Za rów no ope ra tor, jak i me -
cha ni cy ma ją cią gły do stęp
do da nych o sta nie tech nicz -
nym ma szy ny. Umoż li wia to
za po bie ga nie po wsta wa niu
po waż niej szych uste rek.

www.ko mat su po land.pl
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Ła do war ka ko ło wa Ko mat su WA 380 -6 od lip ca prze rzu ca to ny od pa dów w war szaw -
skim Za kła dzie Za wo dzie fir my Re mon dis

http://komatsupoland.pl/
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Vo lvo CE – no we 
mi ni ła do war ki Se rii C 

Vo lvo Con struc tion Equ ip ment
pod czas tar gów In ter mat 2012
za pre zen to wa ło no wą ge ne ra -
cję mi ni ła do wa rek o ste ro wa -
niu bur to wym. W skład no wej
Se rii C wcho dzą za rów no mo -
de le ko ło we (MC60C, MC70C,
MC95C i MC115C), jak i gą sie -
ni co we (MCT85C, MCT125C
i MCT145C). Za rów no w ma -
szy nach ko ło wych, jak i gą -
sie ni co wych, za sto so wa no
uni ka to wą konstruk cję opar -
tą na po je dyn czym ra mie niu
ła do war ki. W po rów na niu
z tra dy cyj ny mi ma szy na mi
o ste ro wa niu bur to wym dzię -
ki lep sze mu roz ło że niu ob cią -
żeń ra mię jest wy trzy ma łe i nie -

za wod ne. Je go kon struk cja za -
pew nia nie tyl ko pod nie sie nie
wy daj no ści za ła dun ku i trwa ło -
ści. Brak po zio mej bel ki po -
przecz nej wy stę pu ją cej w ma -
szy nach o dwóch ra mio nach
z ukła dem pod no sze nia pio no -
we go, za pew nia ope ra to rom
naj lep szą w tej kla sie ma szyn
wi docz ność we wszyst kich kie -
run kach. Ka bi na jest tak że wy -
po sa żo na w du żą szy bę gór ną,
któ ra po pra wia wi docz ność
pod czas za ła dun ku sa mo cho -
dów cię ża ro wych.
Świet na cha rak te ry sty ka ukła -
du pod no sze nia spra wia, że
mi ni ła do war ki Vo lvo Se rii C
na da ją się ide al nie do za ła -
dun ku sa mo cho dów cię ża ro -
wych oraz sze re gu in nych za -

sto so wań. Każ dy z mo de li
cha rak te ry zu je się do skonałą
wy so ko ścią wy sy pu i za się -
giem, a tak że du żym udźwi -
giem – dzię ki cze mu ma szy ny
są bar dzo wy daj ne pod czas
wy ko ny wa nia po wta rzal nych
ope ra cji za ła dun ku i prze no -
sze nia ma te ria łów.
Dzię ki za sto so wa niu po je -
dyn cze go ra mie nia ła do war ki
i du żych, sze ro ko otwie ra -
nych drzwi bocz nych uła twio -
ny zo stał do stęp do ka bi ny.
Ope ra tor nie mu si wcho dzić
al bo prze cho dzić przez łyż kę
lub osprzęt, któ re mo gą być
za bło co ne lub śli skie. Za rów -
no w ma szy nach ko ło wych,
jak i gą sie ni co wych za mon to -
wa no sto pień an ty po śli zgo -
wy. Bocz ne wej ście do ka bi -
ny ma tak że tę za le tę, że

umoż li wia ope ra to ro wi za ło -
że nie pod po ry ra mie nia ła -
do war ki bez po mo cy dru giej
oso by. Dzię ki umiesz cze niu
drzwi z bo ku ope ra tor mo że
za trzy mać ma szy nę, bez -
piecz nie z niej wy siąść bez
po trze by prze cho dze nia
pod ła dun kiem, a na stęp nie

obejść ma szy nę od ty łu i bez -
piecz nie za ło żyć pod po rę. 
Zbior nik pa li wa o naj więk -
szej po jem no ści w tej kla sie
ma szyn po zwa la ope ra to ro -
wi skró cić czas po trzeb ny
na tan ko wa nie, co wy dłu ża
efek tyw ny czas pra cy
i zwięk sza wy daj ność.
Prze pro jek to wa ne zo sta ło
tak że wnę trze ka bi ny. Kon -
struk to rom Vo lvo CE uda ło
się zwięk szyć prze stron ność,
po pra wić kom fort i uła twić
ob słu gę ma szy ny. Ka bi -
na Vo lvo speł nia wy ma ga nia
norm ROPS/FOPS, dzię ki
cze mu ope ra tor jest w peł ni
bez piecz ny. Wszyst kie ele -
men ty ste ro wa nia i wskaź ni ki
są er go no micz nie roz miesz -
czo ne, za pew nia jąc ła twą
ob słu gę i kom fort. No wa ka -
bi na Vo lvo jest te raz her me -
ty zo wa na, a pa nu ją ce w niej
nad ci śnie nie zmniej sza ilość
prze do sta ją ce go się do wnę -
trza py łu i ob ni ża po ziom ha -
ła su. Po nie waż ja ko wyj ście
awa ryj ne słu ży du ża przed -
nia szy ba, w ra zie po trze by
wy do sta nie się z ma szy ny

jest znacz nie ła twiej sze niż
w przy pad ku tra dy cyj nych
mi ni ła do wa rek. Le wy drą żek
ste row ni czy ma szy ny od chy -
la się ła two do ty łu dzię ki
sprę ży nie ga zo wej, co umoż -
li wia ła twe wsia da nie i wy sia -
da nie z ma szy ny. Drą żek
pra wy wy po sa żo ny jest
w spe cjal ny opusz cza ny pa -
łąk peł nią cy funk cję opar cia
dla pra wej rę ki. Oba pod ło -
kiet ni ki na drąż kach ste row -
ni czych są wy god nie wy -
ście ła ne, a po od chy le niu
le we go drąż ka moż na uzy -
skać do stęp do ob szer ne go
schow ka. We wnątrz znaj du -
je się tak że gniaz do elek -
trycz ne 12 Volt.
Ko lej ną za le tą mi ni ła do wa -
rek Vo lvo no wej Se rii C jest
znacznie ułatwiony do stęp
ser wi so wy uzy ska ny dzię ki
od chy la nej do przo du ka bi -
nie i szerokiej kla pie ser wi -
so wej prze dzia łu tyl ne go.
Wszyst kie punk ty ser wi so we
i ele men ty wy ma ga ją ce ob -
słu gi tech nicz nej są ła two
i bez piecz nie do stęp ne. 

www.volvoce.pl

Maszyny budowlane

26 Pośrednik Budowlany

Modele kołowe MC60C MC70C MC95C MC115C
Układ podnoszenia ramienia Promieniowy Promieniowy Pionowy Pionowy
Moc wg SAE brutto [KM/kW] 48/36 59/45 59/45 74/55
(DIN ISO3046)
Znamionowa ładowność  610 700 860 1.180
robocza (SAE) [kg]
Modele gąsienicowe: MCT85C MCT125C MCT145C
Układ podnoszenia ramienia Pionowy Pionowy Pionowy
Moc wg SAE brutto [KM/kW] 59/45 74/55 92/69
(DIN ISO3046)
Znamionowa ładowność robocza (SAE)[kg] 860 1.180 1.450

Kołowe mniładowarki Serii C imponują wydajnością i niezawodnością

W maszynach Serii C za sto so wa no uni ka to wą kon struk cję opar tą na po je dyn czym ra mie niu

http://www.volvoce.com/dealers/pl-pl/Volvo/pages/introduction.aspx
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Warto skorzystać 
z „Sup port Cha in” 

Fir ma TONA Sp. z o.o. jest
au to ry zo wa nym przed sta wi -
cie lem Hi ta chi w Pol sce. Jej
klien ci mo gą li czyć na kom -
plek so wy łań cuch wspar cia
„Sup port Cha in” dla swo ich
ma szyn. Prze wi du je on do -
stęp do glo bal ne go sys te mu
e -Se rvi ce oraz wspar cia tech -
nicz ne go do rad ców. Po nad -
to TONA ofe ru je roz sze rzo ny
pro gram usług oraz sprze daż
ory gi nal nych i re ge ne ro wa -
nych czę ści za mien nych.
Podstawowym prio ry te tem
Hi ta chi jest utrzy ma nie naj -
wyż szych stan dar dów pro jek -
to wa nia, pro duk cji oraz kon -
tro li ja ko ści. Każ da ma szy -
na skon stru owa na jest tak,
aby pra co wać w naj trud niej -
szych wa run kach z mak sy -
mal ną wy daj no ścią. Dą żąc
do speł nie nia ocze ki wań
użyt kow ni ków ma szyn Hi ta -
chi opra co wa no i wpro wa -
dzo no w ży cie pro gram „Sup -
port Cha in” ma ją cy na ce lu
zwięk sze nie bez pie czeń stwa
po czy nio nych in we sty cji.
Jed nym z ele men tów pro gra -
mu Sup port Cha in jest na rzę -
dzie on li ne e -Se rvi ce, do któ -
re go do stęp z każ de go kom -
pu te ra po sia da za rów no
użyt kow nik, jak i de aler Hi ta -
chi. In for ma cje są ak tu ali zo -
wa ne co dzien nie. Stro na za -
wie ra spe cy fi ka cje tech nicz -
ne ma szyn, ich hi sto rię, da ne
na te mat kon ser wa cji oraz
ser wi su. Na stro nie moż -
na rów nież spraw dzić lo ka li -
za cję da nej ma szy ny. Klient
mo że ko rzy stać z Hi ta chi e -
-Se rvi ce do za rzą dza nia flo tą
swo ich ma szyn oraz pla no -
wa nia ich prze glą dów oraz
kon ser wa cji. Da ne ope ra cyj -
ne, ta kie jak go dzi ny pra cy,
spa la nie i od czy ty licz ni ków,
są zgła sza ne au to ma tycz nie
z ma szy ny do stro ny in ter ne -
to wej za po śred nic twem sa -
te li ty. Do dat ko wo ma pa ilu -
stru je po ło że nie każ dej ma -
szy ny Hi ta chi, na wet pod -

czas jej trans por tu. Sta łe
mo ni to ro wa nie ma szyn za -
bez pie cza je przed kra dzie -
żą. De ale rzy Hi ta chi ko rzy -
sta jąc z in for ma cji za war tych
w sys te mie mo gą do ra dzić
klien to wi w ja ki spo sób za -
pew nić opty mal ne wy ni ki
pra cy po szcze gól nych ma -
szyn. Dzię ki re gu lar nej ak tu -
ali za cji da nych z ma szy ny,
za rów no jej wła ści ciel, jak
i de aler Hi ta chi, mo gą od -
po wied nio przy go to wać się
do prze pro wa dze nia kon -
ser wa cji w naj bar dziej do -
god nym dla klien ta cza sie.
Gwa ran tu je to, że prze sto je
ogra ni czo ne zo sta ją do nie -
zbęd ne go mi ni mum.

Pra cow ni cy fir my TONA to
pro fe sjo nal ni, wy so ko wy -
kwa li fi ko wa ni do rad cy. Ko -
rzy sta ją oni z glo bal ne go
do świad cze nia oraz wie dzy
na te mat pro duk tów Hi ta chi,
aby słu żyć jak naj lep szą po -
mo cą swo im klien tom. Ja ko
de aler Hi ta chi TONA udzie -
la ak tyw ne go wspar cia ser -
wi so we go swym klien tom.
Nie zwy kle waż nym ele men -
tem w kon ser wa cji ma szy ny
jest ko rzy sta nie z ory gi nal -
nych czę ści za mien nych 
Hi ta chi. Wy dłu ża to ży wot -
ność ma szy ny oraz gwa ran -
tu je jej pra wi dło wą pra cę.
Ma szy na z ory gi nal ny mi

czę ścia mi za mien ny mi
zwięk sza swą war tość
przy ewen tu al nej od sprze -
da ży. Czę ści za mien ne Hi ta -
chi, po dob nie jak wszyst kie
ma szy ny pro du ko wa ne są
przy za cho wa niu mak sy mal -
nych norm ja ko ścio wych
oraz wy so kich stan dar dów.
Ory gi nal ne czę ści po zwa la -
ją na dłuż szą pra cę ma szy -
ny przy zmi ni ma li zo wa niu
kosz tów kon ser wa cji. Są
one rów nież ob ję te gwa ran -
cją pro du cen ta. Od po wied -
nio prze pro wa dza ne kon -
ser wa cje i na pra wy oraz sto -
so wa nie ory gi nal nych czę -
ści za mien nych za pew ni
ma szy nie dłu gą bez a wa ryj -

ną pra cę. Wy ko rzy sty wa nie
ory gi nal nych czę ści za mien -
nych pod czas na praw i kon -
ser wa cji ma szy ny da je klien -
tom pew ność, że ich ma szy -
ny bę dą dzia łać do brze.
Ory gi nal ne czę ści są do -
star cza ne do sie ci de aler -
skiej przez spe cjal ną dys -
try bu cję. Eu ro pej ski ma ga -
zyn cen tral ny znaj du je się
w ho len der skiej miej sco wo -
ści Ooster ho ut, i po sia da
po wierzch nię 8.500 m2.
Spraw ne dzia ła nie ma ga zy -
nu umoż li wia sys tem wy szu -
ki wa nia ob słu gu ją cy 3.500
lo ka li za cji pa let oraz po -
nad 65.000 po zy cji in dy wi -

du al nych. Każ de go dnia re -
ali zo wa nych jest kil ka set
wy sy łek do de ale rów w ca -
łej Eu ro pie, do Wspól no ty
Nie pod le głych Państw i kra -
jów Bli skie go Wscho du. 
Oprócz czę ści fabrycznie
no wych Hi ta chi po sia da
w swo jej ofer cie tak że kom -
po nen ty re ge ne ro wa ne. Są
one pod da wa ne ta kim sa -
mym te stom jak czę ści no -
we. W efek cie speł nia ją ry -
go ry stycz ne stan dar dy okre -
ślo ne przez Hi ta chi. Czę ści
re ge ne ro wa ne w po rów na -
niu z fa brycz nie no wy mi mo -
gą być tań sze na wet o czter -
dzie ści pro cent. Ele men ty
i pod ze spo ły re ge ne ro wa ne
są ściśle we dle okre ślo nych
spe cy fi ka cji. Gwa ran tu je to,
że nie od bie ga ją ja ko ścio wo
od czę ści no wych, a ich ja -
kość jest z pew no ścią wyż -
sza niż za mien ni ków. Jest to
ofi cjal ny pro gram Re -man
da ją cy klien tom no we moż -
li wo ści kon ser wa cji ma szy -
ny przy zmi ni ma li zo wa nych
kosz tach. Pod ze spo ły ma -
szy ny, któ rych koszt pro duk -
cji jest wy so ki, mo gą zo stać
za stą pio ne przez ele men ty
z pro gra mu Re -man z za -
cho wa niem naj wyż szej ja ko -
ści okre ślo nej przez Hi ta chi.
Hi ta chi po sia da pręż ną sieć
lo kal nych de ale rów, któ rych
za da niem jest za spo ka ja nie
po trzeb użyt kow ni ków ma -
szyn z Eu ro py, Afry ki, kra jów
Wspól no ty Nie pod le głych
Państw i kra jów Bli skie go
Wscho du. Użyt kow nik ma -
szy ny li czyć mo że na wspar -
cie lo kal ne go de ale ra Hi ta -
chi nie za leż nie od miej sca,
w któ rym pra cu je.
Ja ko ofi cjal ny de aler ma szyn
Hi ta chi w Pol sce TONA
Sp. z o.o. po sia da od dzia ły
w ca łym kra ju. Cen tra la fir my
za trud nia ją cej sze reg wy kwa -
li fi ko wa nych do rad ców oraz
ser wi san tów znaj du je się
w Pie ka rach Ślą skich. Klien ci
z ca łej Pol ski li czyć mo gą za -
wsze na peł ne wspar cie fa cho -
we go ze spo łu fir my TONA.

www.tona.com.pl
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Od po wied nie kon ser wa cje i na pra wy oraz sto so wa nie ory gi nal nych czę ści za mien -
nych za pew nią ma szy nie wy daj ną i bez a wa ryj ną pra cę

http://tona.com.pl/
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Po roz ma wiaj my
o ma szy nach HSW

W ja kim kie run ku po win ny
być roz wi ja ne kon struk cje
ma szyn bu dow la nych? In -
ży nie ro wie ze Sta lo wej Wo li
sta ra ją się uzy skać od po -
wiedź na tak po sta wio ne
py ta nie u źró dła, czy li
u użyt kow ni ków. W tym ce -
lu LiuGong Ma chi ne ry (Po -
land) or ga ni zu je cy klicz nie
Spo tka nia Tech nicz ne. Od -
by wa ją się one u naj więk -
szych klien tów fir my, a bio rą
w nich udział wy łącz nie
prak ty cy. W tym ro ku spo -
tka nie tech nicz ne od by ło się
na te re nie ko pal ni wę gla
bru nat ne go „Beł cha tów”,
któ ra eks plo atu je bli sko
dwie ście ma szyn mar ki
HSW, przede wszyst kim
spy char ki i ła do war ki oraz
ukła dar ki rur. W te go rocz -
nym spo tka niu wzię ła udział
ka dra za rzą dza ją ca sprzę -
tem po moc ni czym z ko palń
od kryw ko wych wę gla bru -

nat ne go. Nie tyl ko z Beł cha -
to wa, ale tak że z Ada mo wa,
Ko ni na i Tu ro wa. Tra dy cyj nie
już licz ną gru pę sta no wi li
ope ra to rzy, z któ ry mi pod -
czas czę ści ro bo czej spo tka -
nia kon tak tu szu ka li przy by li
ze Sta lo wej Wo li kon struk to -
rzy, me cha ni cy i han dlow cy.
Przed sta wi cie le ko pal ni dzie -
li li się z ni mi swo imi do -
świad cze nia mi z eks plo ata cji

ma szyn, zgła sza li po stu la ty
zmian kon struk cyj nych ma -
ją cych na ce lu po pra wę pa -
ra me trów ro bo czych. – Naj -
waż niej sza dla nas jest moż li -
wość po zna nia opi nii prak ty -
ków. Któż bo wiem po tra fi le -
piej oce nić ma szy nę, niż ope -
ra to rzy spę dza ją cy w nich
wie le go dzin każ de go dnia.
Co rocz nie or ga ni zo wa ne
spo tka nia tech nicz ne ma ją
na ce lu prze ka za nie przez
użyt kow ni ków prak tycz nych

uwag do ty czą cych eks plo ata -
cji sprzę tu HSW w trud nych
wa run kach pa nu ją cych w ko -
pal niach bę dą cych naj lep szym
po li go nem do świad czal nym.
Dzię ki te mu na sze ma szy ny

sta ją się bar dziej funk cjo nal ne
i er gno micz ne. Ko rzy sta jąc
z su ge stii użyt kow ni ków mo że -
my przez ca ły czas udo sko na -
lać ofe ro wa ny sprzęt wpro wa -
dza jąc in no wa cyj ne roz wią za -
nia kon struk cyj ne – mó wi dy -
rek tor sprza da ży i ser wi su
LiuGong Ma chi ne ry (Po land)
Mi ro sław Su ro wa niec.
Za do wo le ni z udzia łu w spo -
tka niach tech nicz nych są
rów nież użyt kow ni cy ma -
szyn. Zy sku ją w ten spo sób
moż li wość bez po śred nie go
kon tak tu z kon struk to ra mi

ma szyn sta no wią cych na rzę -
dzie ich co dzien nej pra cy.
Przed kil ku la ty, kie dy spo -
tka nia tech nicz ne nie od by -
wa ły się cy klicz nie, kon struk -
to rzy z LiuGong Machinery
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Obec nie LMP (byłe HSW S.A. Oddział I) pro du ku je osiem ty pów spy cha rek gąsie ni co wych. Z wa lo -
ra mi więk szo ści z nich moż na by ło za po znać się pod czas Spo tka nia Tech nicz ne go w Beł cha to wie

Wy mia na po glą dów w gro nie fa chow ców. Naj wię cej do po wie dze nia mie li oczy wi ście
ope ra to rzy. Ich opi nie są nie zwy kle cen ne za rów no dla kon struk to rów, jak i serwisantów
i handlowców z LMP

Ukła dar ki rur to spe cja li stycz ne ma szy ny, któ re ma ją w swej ofer cie tyl ko nie licz ni
pro du cen ci. Do eks klu zyw ne go gro na za li cza się LiuGong Machinery (Poland)

Maszyny zaprezentowane w czasie Spo tka nia Tech nicz nego w Bełchatowie
Spycharki gąsienicowe Moc silnika Masa eksploatacyjna Lemiesz Rok produkcji

TD 40E Extra 384/515 kW/KM 61,9 t STD 18,6 m3 2011
TD 25M 246/330 kW/KM 36,2 t STD 9,6 m3 2011
TD 25C 239/320 kW/KM 28,0 t - 1975
TD 15M Extra 104/144 kW/KM 20,6 t STD 5,6 m3 2011
Ładowarka gąsienicowa Moc silnika Masa eksploatacyjna Łyżka Siła wyrywająca

TD175C 142/190 kW/KM 14,0 t STD 1,48 m3 110 kN
Ładowarka kołowa Moc silnika Masa eksploatacyjna Łyżka Siła wyrywająca

534E 169/227 kW/KM 20,8 t STD 4,0 m3 140 kN
Układarka rur Moc silnika Masa eksploatacyjna Udźwig

SB 85 238/320 kW/KM 61,1 t 100 t



(Poland) od wie dza li ko pal -
nie wę gla bru nat ne go. Szyb -
ko oka za ło się, że był to tra -
fio ny po mysł słu żą cy roz wo -
jo wi kon struk cji ma szyn pro -
du ko wa nych w Sta lo wej Wo -
li. Kon struk to rzy mo gli wy -
mie nić po glą dy z użyt kow ni -
ka mi i prze ko nać się, jak
w prak ty ce w cięż kich wa -
run kach spi su ją się pro jek to -
wa ne przez nich ma szy ny.
Zdo by te w ten spo sób do -
świad cze nia mo gli wy ko rzy -
sty wać w pro ce sie two rze nia
ko lej nych ge ne ra cji ma szyn.
Z cza sem Spo tka nia Tech -
nicz ne za czę ły od by wać się
co rocz nie. Dziś sta no wią tak -
że oka zję do uspraw nie nia
dzia ła nia ser wi su. Mi rosław
Su ro wa niec pod kre śla, że bę -
dzie on miał co raz więk sze
zna cze nie dla każ de go z pro -
du cen tów: – Pręż ny, szyb ko
re agu ją cy ser wis za wsze za -
pew nia fir mie lo jal nych kon tra -
hen tów. Po sta wie nie na roz wój
ser wi su i sprze da ży czę ści za -
mien nych bę dzie przy no si ło ko -

rzy ści dla za kła du, gdyż obec -
nie w do bie kry zy su świa to we -
go fir my czę ściej de cy du ją się
na re mon ty sta rych ma szyn niż
in we stu ją w kup no no wych.
Nie ja ko na po twier dze nie tych
słów go spo da rze z Beł cha to wa
oprócz ma szyn naj now szej ge -
ne ra cji za pre zen to wa li tak że
w peł ni spraw ną tech nicz nie
spy char kę TD 25C wy pro du ko -
wa ną w ro ku 1975. Wieko wa,
bo li czą ca so bie aż trzy dzie ści
sie dem lat, ma szy na do sko na -
le ra dzi ła so bie pod czas spe -

cjal ne go po ka zu nie ustę pu jąc
po la naj now szym kon struk -
cjom. Miej my na dzie ję, że
w Sta lo wej Wo li po wsta nie
kie dyś mu zeum, do któ re go
tra fiać bę dą ta kie eks po na ty! 
Uczest ni cy spo tka nia w Beł -
cha to wie by li cie ka wi, jak dłu -
go jesz cze funk cjo no wać bę -
dzie mar ka HSW. Mi ro sław
Su ro wa niec po in for mo wał,
że nie znik nie ona przy naj -
mniej przez naj bliż sze pięć
lat. Chiń ski LiuGong na ta ki
bo wiem okres wy ku pił pra -

wa do jej uży wa nia i za mie -
rza z nich sko rzy stać. Chiń -
czy cy nie ma ją w swo jej
ofer cie spy cha rek o za awan -
so wa nej kon struk cji, dla te go
pro duk cja tych ma szyn
w Sta lo wej Wo li zo sta nie
utrzy ma na. Obec nie LMP
ofe ru je osiem ty pów spy cha -
rek ga ̨sie ni co wych, nie które
z nich są wy po sażone w wy -
dłużone ra my trak cyj ne
(wer sja LT – long track) lub
w po sze rzo ne pa sy ga ̨sie ni -
co we (wer sja LGP – low gro -
und pres su re). Naj po pu lar -
niej szą ze spy cha rek HSW,
TD-15M, wy ko nu je sie ̨
również w wer sji WT (wi de
track), w kto ́rej wy dłuz ̇one
ra my trak cyj ne są sze rzej
roz sta wio ne. Spy char ki pro -
du ko wa ne w Sta lo wej Wo li
mo gą pra co wać w naj bar -
dziej eks tre mal nych wa run -
kach. Spraw dza ją się do sko -
na le za rów no w sy be ryj skiej
taj dze, jak i rów ni ko wych ko -
pal niach od kryw ko wych.

www.liugongpl.com 
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Pod czas Spo tka nia Tech nicz ne go w Beł cha to wie wy pro du ko wa na w ro ku 1975 spy -
char ka TD 25C dziel nie sta wia ła czo ła swej młod szej o 36 lat kon ku rent ce…

http://liugongpl.com/8/strona-glowna
http://liugongpl.com/8/strona-glowna


Ko par ka dwu dro go wa
UNAC 22TRR

Ga ma ma szyn ofe ro wa nych
przez spółkę Ber ge rat Mon -
noy eur znów się po więk szy -
ła. Tym razem o dwu dro go -
wą ko par kę UNAC 22TRR.
Jest to maszyna prze zna -
czo na do wy ko ny wa nia róż -
no rod nych prac ziem nych
i prze ła dun ko wych bez po -
śred nio z to ru ko le jo we go.
Ma szy na UNAC 22TRR po -
wsta ła na ba zie ko par ki
CAT z za cho wa niem ory gi -
nal nej ki ne ma ty ki wy się gni -
ka. Jaz dę po to rach umoż li -
wia za sto so wa nie dwóch
osi szy no wych na pę dza -
nych sil ni ka mi hy dro sta -

tycz ny mi. Ta kie roz wią za -
nie eli mi nu je zu ży cie
ogu mie nia i za pew nia
od po wied nią przy czep -
ność bez wzglę du na pa -
nu ją ce wa run ki at mos fe -
rycz ne. Dzię ki temu ko par -
ka UNAC 22TRR mo że się
prze miesz czać bar dzo płyn -
nie, osią ga przy tym wy so -
ką pręd kość – mo że ona
wy no sić na wet 23 km/h.
Wjazd na to ry oraz spraw ne
po ru sza nie się po za szla ka -
mi ko le jo wy mi umoż li wia
pod wo zie ko ło we z na pę -
dem obu osi. Przed nia oś
jest skręt na i mo że oscy lo -
wać w za kre sie ±9°.

In ny mi mo dy fi ka cja mi nie -
zbęd ny mi do pra cy na to -
rach by ło mię dzy in ny mi
zwięk sze nie ma sy ma szy ny
oraz zmia na ukła du prze -
ciw wag. By ło to nie odzow -
ne, bo choć pod ło że szy -
no we jest nie po rów ny wal -
nie sta bil niej sze od grun to -
we go, to punk ty pod par cia
ko par ki są umiesz czo ne
znacz nie bli żej wzdłuż nej
osi ma szy ny.
Przy za sto so wa niu do prac
na to ro wi skach bar dzo waż -
ną ro lę od gry wa sys tem
bez pie czeń stwa wy się gni ka
ogra ni cza ją cy za kres je go
ru chu pod czas wy ko ny wa nia
za dań pod li nia mi ener ge -
tycz ny mi oraz blo ka da ob ro -
tu wie życz ki w ce lu za pew -

nie nia prze jezd no ści na są -
sied nim to rze. Dwu oso bo wa
ka bi na w wer sji Lu xu ry/Com -
fort jest do brze wy tłu mio -
na, dla te go ha łas do cie ra ją -
cy do jej wnę trza nie mę czy
ope ra to ra. Miej sce je go pra -
cy ma sku tecz ny sys tem
ogrze wa nia i kli ma ty za cji.
Za ję cie od po wied niej po zy -
cji i wie lo go dzin ną pra cę
uła twia ope ra to ro wi re gu lo -
wa na ko lum na kie row ni cy
oraz kom for to wy fo tel z za -
wie sze niem pneu ma tycz nym
uwzględ nia ją cym ma sę cia ła.
Wy po sa że nie ko par ki obej -
mu je po nad to roz bu do wa ny
sys tem wi zu ali za cji z trze ma

wy świe tla cza mi, któ re po -
zwa la ją na wy god ną ob ser -
wa cję nie wi docz nych stref,
a jed no cze śnie in for mu je
ope ra to ra o nie bez pie czeń -
stwie prze cią że nia i moż li wo -
ści prze wró ce nia ma szy ny.
Mi mo wpro wa dze nia licz nych
mo dy fi ka cji, ma szy na po sia da
na dal moż li wo ści ro bo cze

zwy kłej ko par ki, na ba zie któ -
rej po wsta ła. UNAC 22TRR
ma udźwig 6 ton przy wy się -
gu do 4,5 me tra od osi to ru
(rów nież na prze chy łach),
dzię ki cze mu do sko na le speł -
nia po trze by i ocze ki wa nia
bran ży ko le jo wej. Po nad to
ist nie je moż li wość sto so wa -
nia ty po we go osprzę tu do ko -
pa rek (w tym cięż kie go) oraz
osprzę tu spe cja li stycz ne go

do prac szy no wych. Do na -
pę du ko par ki za sto so wa no
sil nik wy so ko pręż ny CAT
C4.4 z tech no lo gią ACERT
roz wi ja ją cy moc 108 kW
(147 KM). Ma szy na speł nia
wszel kie wy mogi i zo sta ła
do pusz czo na do pra cy
na to ro wi skach na wet przez
naj bar dziej re stryk cyj ne

sie ci ko le jo we. Z punk tu
wi dze nia użyt kow ni ka istot -
ną za le tą ko par ki dwu dro go -
wej UNAC 22TRR jest rów -
nież za cho wa nie ory gi nal nej
gwa ran cji udzie la nej przez
kon cern Ca terpil lar oraz
per fek cyj na opie ka po sprze -
daż na spra wo wa na przez
pra cow ni ków ser wi su UNAC
i Ber ge rat Mon noy eur.

www.b-m.pl
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Nie za leż ny na pęd hy dro sta tycz ny obu osi szy no wych eli mi nu je zu ży cie ogumienia
i gwa ran tu je wy so ką przy czep ność

Ko par kę dwu dro go wą UNAC 22TRR wy po sa żo no w licz ne sys te my bez pie czeń stwa,
m.in. blo ka dę ob ro tu wie życz ki oraz ogra nicz ni ki wy się gu 

UNAC 22TRR mo że współ pra co wać ze wszyst kim na rzę dzia mi sto so wa ny mi w kla -
sycz nych ko par kach

http://www.b-m.pl/


C41. Porozmawiajmy o rynku pojazdów budowlanych…

„Prze gu bow ce” na każdej budowie?V34.
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„Prze gu bow ce” na
każdej budowie?

Wo zi dło prze gu bo we to
szwedz ki wy na la zek. Tam -
tej szym in ży nie rom pra cu ją -
cym dla kon cer nu Vo lvo CE
uda ło się do ko nać po łą cze -
nia zwy kłe go trak to ra z jed -
no osio wą przy cze pą. Ła two
za tem do my ślić się, że
pierw szy na świe cie se ryj nie
wy pro du ko wa ny „cię ża ro -
wy prze gu bo wiec” no sił
na ma sce zna czek Vo lvo. 
Wo zi dła prze gu bo we trak tu -
je się dziś ja ko cał ko wi cie
od ręb ny typ po jaz dów użyt -
ko wych. Typ bar dzo po jem -
ny, miesz czą się w nim
prze cież za rów no wo zi dła
o ła dow no ści w za kre -
sie 10÷16 ton kon stru owa -
ne z my ślą o mniej szych
pla cach bu do wy i do pusz -
cze niu do ru chu po dro -

gach pu blicz nych, jak i po -
jaz dy naj więk sze go ka li bru
mo gą ce prze wo zić ła dun ki
do cho dzą ce na wet do 50 ton. 
W Pol sce wo zi dła prze gu -
bo we dłu go trak to wa no ni -
czym swe go ro dza ju cie ka -
wost kę. De cy zje firm de cy -
du ją cych się na eks plo ato -
wa nie ta kich po jaz dów uwa -
ża no za cał ko wi cie nie uza -
sad nio ne w sen sie eko no -
micz nym dzi wac two nad -
we rę ża ją ce bu dżet. We dług

po wszech nie pa nu ją cych
opi nii wo zi dło prze gu bo we
nie by ło ma szy ną na pol -
skie pla ce bu do wy. Znacz -
na zmia na na sta wie nia na -
stą pi ła na tu ral ną ko le ją rze -
czy wraz z roz po czę ciem
re ali za cji więk szych in we -
sty cji prze my sło wych
i – przede wszyst kim – dro -
go wych. I nic w tym dziw ne -
go, sko ro isto tą kon struk cji
te go ty pu po jaz du jest moż -
li wość po ru sza nia się
w każ dych wa run kach te re -
no wych. Wo zi dła prze gu bo -
we ide al nie spraw dza ją się
tam, gdzie nie ma do brych
dróg, a więc na ich bu do -
wie. Kie row ca wo zi dła wy -
brać mo że naj krót szą dro gę
prze jaz du i wje chać do kład -
nie na miej sce za ła dun ku
lub wy ła dun ku. Te wszyst -
kie ce chy za pew nia ją osią -
gnię cie wy so kiej wy daj no -
ści, a dzię ki te mu ogra ni -

cze nie kosz tów prze trans -
por to wa nia to ny.
Pol skie fir my nie sta wia ją
na kon kret ną mar kę, choć
wi dać wy raź nie, że – po dob -
nie, jak ma to miej sce w in -
nych kra jach – ro lę li de ra
dzier ży Vo lvo. Roz po czę cie
ol brzy mich pro jek tów dro -
go wych i in fra struk tu ral nych
zmie ni ło po dej ście na szych
przed się bior ców do wo zi deł
prze gu bo wych. Dłu go trak -
to wa no je, ja ko wy so ce spe -

cja li stycz ny sprzęt o ogra -
ni czo nych moż li wo ściach
wy ko rzy sta nia. Obec ność
„prze gu bow ców” na pla -
cach bu do wy wią za no
przede wszyst kim z ko -
niecz no ścią prze miesz cza -
nia ol brzy mich mas ziem -
nych. Spo so by za sto so wań
wo zi deł prze gu bo wych są
jed nak co raz szer sze. Dzie -
je się tak oczy wi ście nie tyl -
ko ze wzglę du na po my sły
mo dy fi ka cji pro po no wa ne
przez no wych pro du cen tów,
ale przede wszyst kim dzię ki
kon se kwent ne mu for so wa -
niu in te re su ją cych kon cep cji
tech nicz nych i no wa tor skie -
mu po dej ściu do pro ble mów
trans por tu w trud nych wa -
run kach te re no wych. Nie któ -
rzy z pro du cen tów współ pra -
cu ją z fir ma mi spe cja li zu ją -
cy mi się w spe cja li stycz nej
za bu do wie po jaz dów. Dzię ki
te mu two rzo ne są po jaz dy
do sko na le ra dzą ce so bie
w przy wy rębie la su, gór nic -
twie wę glo wym, przy bu do -
wie tu ne li, w ka mie nio ło mach
i ko pal niach od kryw ko wych,
gdzie z po wo dze niem kon ku -
ru ją z wo zi dła mi sztyw no ra -
mo wy mi. Chcąc przy sto so -
wać wo zi dła do co raz bar -
dziej zróż ni co wa nych za sto -
so wań pro du cen ci ofe ru ją
po jaz dy ze spe cja li stycz nym
wy po sa że niem. Tam, gdzie
wy ma ga ny jest niż szy na cisk
na pod ło że, spo ty ka my po -

jaz dy z po sze rza ny mi opo na -
mi lub na gą sie ni cach. Mniej -
sze po jaz dy są skon fi gu ro -
wa ne w ten spo sób, by bez
prze szkód uzy skać do pusz -
cze nie do ru chu po dro gach
pu blicz nych. Nie wie le za to
od mo men tu pod ję cia pro -
duk cji zmie ni ły się pre fe ren -
cje użyt kow ni ków wo zi deł
ocze ku ją cych, że eks plo ato -
wa ne przez nich po jaz dy bę -
dą nie za wod ne, eko no micz -
ne i szyb kie za rów no na dro -
gach utwar dzo nych, jak
i w naj trud niej szych wa run -
kach te re no wych. 
W po rów na niu z ty po wy mi
sa mo cho da mi cię ża ro wy mi
i zbu do wa ny mi we dług po -
dob nej kon cep cji wo zi dła mi
sztyw no ra mo wy mi, wo zi dła
prze gu bo we sta no wią opty -
mal ny śro dek trans por tu
wszę dzie tam, gdzie ma my
do czy nie nia z trud ny mi wa -
run ka mi te re no wy mi. Dzię ki
za sto so wa niu wah li we go
prze gu bu dzie lo ne pod wo zie
do sko na le do pa so wu je się
do nie rów no ści te re nu spra -
wia jąc, że żad ne z kół nie tra -
ci kon tak tu z pod ło żem. Tak -
że pod czas za ła dun ku i wy -
sy pu ła dun ku ujaw nia ją się
za le ty prze gu bu. Umoż li wia
on kie ro wa nie wo zi dłem po -
przez skręt ra my, co spra -
wia, że ła two nim ma new ro -
wać na ogra ni czo nej prze -
strze ni. Skręt ra my uła twia
ope ra to ro wi wy do sta nie wo -
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Odej ścia i po wro ty. Ca se Con struc tion zmie nia kon cep cję co do wo zi deł prze gu bo -
wych. Re zy gnu je z ich pro duk cji, po czym ją przy wra ca…

Wo zi dło prze gu bo we to szwedz ki wy na la zek. To in ży nie rom kon cer nu Vo lvo CE uda -
ło się do ko nać po łą cze nia zwy kłe go trak to ra z jed no osio wą przy cze pą



http://komatsupoland.pl/


zi dła z bło ta czy pry zmy
urob ku. W tym ce lu wy ko rzy -
stu je on si ły skrę tu oraz moż -
li wość ru chu wę żo we go sek -
cji przy cze py. Jest to nie wąt -
pli wa za le ta wo zi deł prze gu -
bo wych, kie row cy cię ża ró -
wek z na pę dem na czte ry
ko ła lub ze sta wów cią gni ków
z przy cze pą nie mo gą bo -
wiem wy ko rzy stać te go spo -
so bu wy ko ny wa nia ma new -
rów i jaz dy. Ruch wę żo wy
umoż li wia wo zi dłu wjazd
w bar dzo cia sne prze strze -
nie. Kom pen sa cja nie rów no -
ści, ja ką da je wah li wy prze -
gub, umoż li wia ją cy ob rót
przed niej ra my wzglę dem
tyl nej, po zwa la ope ra to ro wi
cie szyć się wy go dą, sta bil -
no ścią i pierw szo rzęd ny mi
zdol no ścia mi ma new ro wy mi
ma szy ny na wszel kich ro -
dza jach na wierzch ni, rów -
nież w nie rów nym te re nie. 
To, że ko ła dwóch lub
trzech osi po dą ża ją tym sa -
mym śla dem, sta no wi za le -
tę pod czas jaz dy na mięk -
kim pod ło żu. Zmniej sza to
opo ry to cze nia, a co za tym
idzie zu ży cie pa li wa. Wo zi -
dła prze gu bo we w po rów -
na niu z wo zi dła mi sztyw no -
ra mo wy mi, wy wrot ka mi 8x8
i ze sta wa mi cią gni ków
z przy cze pa mi mo gą po ru -
szać się z więk szą pręd ko -
ścią. Tak że pod czas jaz dy
w tył. Prze cięt nie wo zi dła
prze gu bo we czy nią to

w tem pie 8-9 km/h (Bell
i Ca ter pil lar). Vo lvo, Ko mat -
su, Do osan i Lie bherr i Bie -
łaz 13-20 km/h. Mniej sze
mo de le, jak na przy kład
JCB 722 oraz znacz nie
więk sze od nich mar ki Astra,
Ca se i Te rex mo gą je chać
do ty łu z pręd ko ścią do cho -
dzą cą na wet do 32 km/h.
Jest to wa lor, któ re go zna -
cze nie do ce nia się szcze -
gól nie na spe cy ficz nych pla -
cach bu do wy, na któ rych
nie ma moż li wo ści za wra ca -
nia. Z pro ble mem tym spo -
ty ka my się naj czę ściej
przy bu do wie tam i ukła da -
niu to rów ko le jo wych. 
Pod czas gdy nie któ rzy pro -
du cen ci wo zi deł prze gu bo -
wych sta le po sze rza ją swą
pa le tę pro duk cyj ną, in ni
zre zy gno wa li z pro duk cji.
Fiat Ko bel co oraz O&K ofe -
ro wa ły swe go cza su wo zi -
dła prze gu bo we. By ło to
w okre sie po prze ję ciu
przez kon cern CNH pla nów
kon struk cyj nych bry tyj skiej
fir my DDT. Po pew nym cza -
sie do gro na te go do łą czy -
ły tak że Ca se, New Hol land
oraz Link -Belt. Fir mo wa ne
przez nie wo zi dła by ły toż -
sa me pod wzglę dem kon -
struk cyj nym. Pro du ko wa no
je we wcho dzą cej rów nież
w skład kon cer nu CNH wło -
skiej fir mie Astra. Dzi siaj
wo zi dła prze gu bo we cał ko -
wi cie wy co fa no z pro gra mu

pro duk cji kon cer nu i New
Hol land. Ina czej sy tu acja
wy glą da w JCB i nie miec -
kiej Hy dre mie. Obaj pro du -
cen ci przed kil ko ma la ty
do pie ro roz po czę li pro duk -
cję wo zi deł kon se kwent nie
po sze rza jąc ofer tę. W ro -
ku 2004 JCB za pre zen to -
wa ło pierw sze wo zi dło trzy -
osio we 722 o ła dow no -
ści 20 ton. Bry tyj ski kon -
cern po szedł krok da lej pre -
zen tu jąc mo del 726 o ła -
dow no ści 23,6 to ny, ale
po pew nym cza sie zre zy -
gno wał z je go pro duk cji.
Na pęd sta no wią wła snej
pro duk cji sil ni ki Die sla
Com mon Ra il, skrzy nie bie -
gów i osie do star cza re no -
mo wa ny nie miec ki pro du -
cent Za hn rad Fa brik (ZF). 
Tak że Ko mat su od kil ku

lat ofe ru je wo zi dła prze -
gu bo we. Pierw sze mo de -
le fir mo wa ne przez ja poń -
ski kon cern pro du ko wa -
ne by ły jed nak w fa bry kach
Mo xy. Od bli sko ośmiu lat
Ko mat su pro du ku je wo zi dła
prze gu bo we sa mo dziel -
nie. W chwi li obec nej Ko -
mat su ofe ru je opra co wa -
ne na no wo mo de le z na pę -
dem 6x6: HM300 -3, HM350 -2
oraz HM400 -3 – od po wied nio
o ła dow no ści 28, 32 i 40 ton. 
Wy łącz nie w pro duk cji wo -
zi deł wy spe cja li zo wa ły się
dwie fir my – nor we ska Mo -
xy i połu dnio wo afry kań ska

Bell. Pierw sza z nich wchło -
nię ta zo sta ła przez ko re ań -
skie go Do osa na, na pla cu
bo ju po zo stał Bell. Choć
w tym dru gim przy pad ku
sy tu acja wy glą da nie co
ina czej. Fir ma z Republiki
Południowej Afryki wy twa -
rza bo wiem tak że ła do war -
ki ko ło we i kil ka in nych ty -
pów ma szyn bu dow la nych,
ale nie ofe ru je ich pod wła -
sną mar ką. Po dob nie rzecz
ma się z wo zi dła mi prze gu -
bo wy mi eks por to wa ny mi
do USA. Na tam tej szym ryn -
ku sprze da wa ne są one
pod szyl dem Hi ta chi oraz
John De ere. 
Bell po sia da ją cy du żą fa bry -
kę we wschod nich Niem -
czech swe go cza su pro wa -
dził swo isty wy ścig z fir mą
Mo xy o wy pro du ko wa nie

wo zi dła prze gu bo we go o
największej ła dow no ści. Pal -
mę pierw szeń stwa dzier żył
ozna czo ny sym bo lem po -
jazd B50D, któ ry mógł prze -
wieźć ła du nek o wa dze 45,4
ton me trycz nych. O sta tus
re kor dzi sty ry wa li zo wa ły wo -
zi dła Mo xy, ale po prze ję ciu
przez ko re ań skie go Do osa -
na obo wią zy wać za czę ły in -
ne prio ry te ty. Pro du cen ci nie
dą żą bo wiem do zwięk sza -
nia za wszel ką ce nę ła dow -
no ści swych po jaz dów. Jej
gór na gra ni ca nie zmie nia
się od dzie się cio le cia i za -
wie ra się w gra ni cach 36-45
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Dzię ki za sto so wa niu wah li we go prze gu bu dzie lo ne pod wo zie do sko na le do pa so wu je
się do nie rów no ści te re nu spra wia jąc, że żad ne z kół nie tra ci kon tak tu z pod ło żem

Ope ra tor wo zi dła po zo sta je bez piecz ny na wet w eks tre mal nych sy tu acjach. Na wet
w przy pad ku prze wró ce nia skrzy ni ła dun ko wej ka bi na stoi na ko łach
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ton me trycz nych. Wy ni ka to
w głów nej mie rze ze wzglę -
dów eko no micz nych. Więk -
sze wo zi dła w prak ty ce rzad -
ko znaj du ją za sto so wa nie
na pla cach bu do wy, a po -
nie waż nie mo gą po ru szać
się sa mo dziel nie po dro -
gach pu blicz nych, są kło po -
tli we w trans por cie na miej -
sce pra cy. Przy po mnieć wy -
pa da, że swe go cza su an -
giel ska fir ma DJB ofe ro wa ła
po jazd o ła dow no ści 50 ton
me trycz nych. Bry tyj czy cy
mie li jed nak ogrom ne kło -
po ty z je go zby tem, w re zul -
ta cie po prze ję ciu ak ty wów
DJB przez kon cern Ca ter -
pil lar pro duk cja re kor dzi sty
zo sta ła za nie cha na. Je go
los po dzie li ły tak że 50-to no -
we wo zi dła Ka el ble KK50
oraz ame ry kań skie Wa gner
„Ful l back” 650. 
Znacznie dynamiczniej rozwijają
się konstrukcje wozideł z dru -
giego koń ca ska li. Hy dre ma
i JCB, któ re sto sun ko wo nie -
daw no roz po czę ły swą przy go -
dę z wo zi dła mi prze gu bo wy mi
po sta wi ły na zwrotność i kom -
pak to we ga ba ry ty. Pro du ko -
wa ne przez nie po jaz dy o ła -
dow no ści w za kre sie 10-16 ton
pod bi ły mniej sze pla ce bu do -
wy wy peł nia jąc lu kę mię dzy
kla sycz ny mi wy wrot ka mi, a du -
ży mi wo zi dła mi prze gu bo wy mi.
Przy znać jed nak trze ba, że
ów pod bój mniej szych pla -
ców bu do wy nie przy szedł
ła two. Pierw sze kro ki w tym
kie run ku czy ni ła fir ma Mo xy
(wów czas jesz cze pod egi dą
bry tyj skie go Brow na), po tem
do łą czy ły do niej JCB i Hy -
dre ma. Ofe ro wa ne przez nie
ma łe wo zi dła po cząt ko wo
nie cie szy ły się zbyt nim za in -
te re so wa niem. Jed nak kur -
czą ce się ob sza ry współ cze -
snych pla ców bu do wy, ogól -
nie pa nu ją ca ten den cja
do mi nia tu ry za cji oraz zwięk -
sza nia mo bil no ści ma szyn
bu dow la nych i środ ków
trans por tu spra wi ły, że „ma -
lu chy” za czę ły znaj do wać
co raz wię cej na byw ców. 
Z po zo ru wy da je się, że

współ cze sne wo zi dła prze -
gu bo we róż nych ma rek róż -
nią się od sie bie nie wie le lub
na wet wca le. To jed nak tyl -
ko po zo ry, je że li weź mie my
pod uwa gę róż ni ce w za kre -
sie roz wią zań kon struk cyj -
nych. A te są zna czą ce nie
tyl ko w za kre sie na pę du, ale
rów nież kon struk cji ram, osi
i skrzyń ła dun ko wych. 
Kon struk to rzy Do osa na
prze ję li roz wią za nie sto so -
wa ne przez Mo xy umiej sco -
wie nie prze gu bu skręt ne go
na przed niej ra mie, co du żo
le piej roz kła da si ły pod czas
jaz dy wo zi dła z gó ry i skrę -

tów. W efek cie po jazd jest
bar dziej sta bil ny i mniej wy -
wrot ny. In te re su ją ce roz wią -
za nie tech nicz ne wo zi deł
Do osan sta no wi za wie sze -
nie tyl ne ty pu „tan dem”,
swo bod nie wah li we, za pew -
nia ją ce naj lep szy moż li wy
kon takt wszyst kich kół
z pod ło żem, w każ dych wa -
run kach. Dzię ki te mu wo zi -
dła Do osan od zna cza ją się
do sko na ły mi wła sno ścia mi
jezd ny mi na mięk kim i nie -
rów nym pod ło żu wy wie ra -
jąc przy tym mniej szy na -
cisk na pod ło że. 
Na po dob ne roz wią za nie
w swym 20-to no wym wo zi -
dle 922D zde cy do wa ła się Hy -
dre ma. Uwa gę zwra ca ją w tym
wo zi dle nie ty po we po je dyn cze
wą skie wspor ni ki ra my tyl nej
czę ści po jaz du. Po zwa la to
na oszczęd no ści na wa dze
kon struk cji i po pra wie nie tym

sa mym sto sun ku ła dow no ści
do wa gi cał ko wi tej po jaz du.
Oś przed nia wo zi dła 922D
z elek tro nicz nie re gu lo wa nym
re so ro wa niem i po zio mo wa -
niem sta bi li zu je po jazd pod -
czas szyb kie go po ko ny wa nia
za krę tów i utrzy mu je po ziom
nad wo zia przy jeź dzie
po spad kach te re nu. Mo de le
Hydrema 912HD oraz 922D -
-2,55 mo gą być do pusz czo ne
do ru chu dro go we go, ja ko po -
jazd cię ża ro wy. Opcjo nal nie
do stęp na jest do nich skrzy nia
ła dun ko wa z bocz nym wy sy -
pem. Hy dre ma 912 mo że być
wy po sa żo na w ko ła ko le jo we

i mo że pra co wać bez po śred -
nio po to ro wi sku.
Vo lvo ofe ru je w swo ich wo zi -
dłach opcjo nal nie sys tem
ATC (Au to ma tic Trac tion Con -
trol), któ ry zda niem pro du cen -
ta spraw dza się le piej niż me -
cha ni zmy róż ni co we. Kie row -
ca nie mu si sta le włą czać i wy -
łą czać blo ka dy me cha ni zmu
róż ni co we go lub za łą czać na -
pę du osi przed niej. Sen so ry
w me cha ni zmie na pę do wym
usta la ją, że wo zi dło w za leż -
no ści od wa run ków te re no -
wych je dzie przy za sto so wa -
niu opty mal nie skon fi gu ro wa -
nych usta wień ukła du na pę -
do we go. W ten spo sób mi ni -
ma li zu je się sto pień zu ży cia
opon i ukła du prze nie sie nia
na pę du oraz ogra ni cza zu ży -
cie pa li wa. ATC do bie ra opty -
mal ne w da nym mo men cie
usta wie nia trak cji, do kład nie
w ta kim stop niu, jak jest to po -

trzeb ne. Wie lu kie row ców uży -
wa bo wiem per ma nent nie na -
pę du na wszyst kie ko ła, tak że
wów czas, gdy jest to zbęd ne. 
Vo lvo CE opra co wa ło in no wa -
cyj ny układ za wie sze nia FS,
dzię ki któ re mu ka bi na i skrzy nia
ła dun ko wa pod czas jaz dy pra -
cu ją nie za leż nie od kół. Każ de
z nich wy po sa żo no bo wiem
w cy lin der hy drau licz ny speł -
nia ją cy do kład nie ta ką sa mą ro -
lę, ja ką w sa mo cho dach oso bo -
wych prze wi dzia no dla amor ty -
za to rów. Cy lin dry współ dzia ła ją
z aku mu la to ra mi hy drau licz ny -
mi ni skie go i wy so kie go ci śnie -
nia. Po zwa la to na au to ma tycz -
ną re gu la cję wy po zio mo wa nia
nad wo zia, a tym sa mym opty -
mal ną sta bil ność i płyn ną jaz dę
bez wstrzą sów nie za leż nie
od wa run ków te re no wych.
Spe cjal ny ro dzaj ha mul ca
uła twia ją ce go za ła du nek i wy -
ła du nek wo zi dła sta no wi pa -
tent kon cer nu Vo lvo. Je że li
po jazd znaj dzie się w żą da nej
po zy cji do za ła dun ku lub wy -
ła dun ku, wy star czy uży cie
jed ne go przy ci sku by włą czyć
ha mul ce osi tyl nych i usta wić
prze kład nię skrzy ni w po ło że -
niu neu tral nym. Je że li kie row -
ca włą czy bieg, ha mu lec jest
au to ma tycz nie zwal nia ny. 
Sto su nek mo cy sil ni ka do wa -
gi cał ko wi tej po jaz du wska -
zu je moż li wo ści wo zi dła w za -
kre sie przy spie szeń, zdol no -
ści po ko ny wa nia wznie sień
oraz wła ści wo ści jezd nych
w trud nym te re nie. Dzi siaj
pro du cen ci dą żą do osią -
gnię cia wy ni ku w za kre sie 4,5
do 5,2 KW na to nę, przed kil -
ko ma la ty war to ści te oscy lo -
wa ły w gra ni cach 3,5 do 4
KW na to nę cał ko wi tej wa gi
po jaz du. Wo zi dła no wej ge -
ne ra cji dys po nu ją więk szą
mo cą, roz wi ja ją przy tym
więk sze pręd ko ści. Z te go
po wo du nie któ re mo de le wy -
po sa ża ne zostają se ryj nie
w re tar der, osob ny hy drau -
licz ny ha mu lec bęb no wy
w prze łącz ni ku ob cią żeń lub
au to ma tycz nej skrzy ni, co
spraw dza się szcze gól nie
pod czas dłu gich zjaz dów.
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Wśród pro du cen tów wo zi deł prze gu bo wych znaj du je się tak że Be laz. Bia ło ru si ni wy -
ko rzy stu ją pod ze spo ły re no mo wa nych pro du cen tów



W ce lu au to ma tycz nej kon -
tro li ha mu lec sil ni ko wy zo -
stał sprzę żo ny z re tar de rem
skrzy ni. Zwięk sza to kom -
fort jaz dy i eli mi nu je ry zy ko
błę dów ob słu gi pod czas
ha mo wa nia. W chwi li zwol -
nie nia przez kie row cę pe da -
łu ga zu ak ty wo wa ny jest ha -
mu lec sil ni ko wy. Je że li ob -
ro ty wzra sta ją do za ło żo nej
war to ści, au to ma tycz nie za -
łą cza się re tar der do dat ko -
wo wy ha mo wu jąc po jazd.
Je że li kie row ca omył ko wo
lub po now nie na ci śnie
na pe dał ga zu układ elek -
tro nicz ny chro ni sil nik
przed pra cą na nad mier -

nych ob ro tach re gu lu jąc
funk cje ha mul ca sil ni ko we -
go i re tar de ra. 
Róż ni ce wi docz ne są rów -
nież w kon struk cji tyl nych
osi tan de mo wych trzy osio -
wych wo zi deł prze gu bo -
wych. Pod czas gdy nie któ -
rzy pro du cen ci sta wia ją
na kom fort jaz dy wpro wa -
dza jąc skom pli ko wa ne sys -
te my, in ni pre fe ru ją pro sto tę
roz wią zań. De cy du ją ce po -
win no być to, czy wo zi dła
tyl ko w trud nych za sto so wa -
niach bu dow la nych re la tyw -
nie wol no na złych dro gach
tech no lo gicz nych pro wi zo -
rycz nych jeż dżą, al bo czy

re gu lar nie prze miesz cza ją
się z du ży mi pręd ko ścia mi.
Wie le emo cji wzbu dza ją
zdol no ści wo zi deł prze gu -
bo wych do po ru sza nia się
po bez dro żach. Zda niem
wie lu użyt kow ni ków dla po -
jaz dów tych, ma ją cych bądź
co bądź na pęd na wszyst kie
ko ła, nie po win no być nie -
prze jezd nych tras. Nic bar -
dziej błęd ne go, na pęd
na wszyst kie ko ła po my śla -
ny zo stał bo wiem do zu peł -
nie in nych za sto so wań.
Pierw sze wo zi dła prze gu bo -
we mia ły trzy osie i na -
pęd 6x4 z jed ną nie na pę -
dza ną wle czo ną osią tyl ną,

któ ra pod czas co fa nia
na mięk kim pod ło żu dzia ła ła
ni czym ha mu lec. Le kar -
stwem na tę nie do god ność
oka za ło się za sto so wa nie
trze ciej osi na pę dza nej.
Na po cząt ku lat sie dem dzie -
sią tych za kła dy Nor dverk
w Szwe cji i Mo xy w Nor we gii
za czę ły pro du ko wać pierw -
sze wo zi dła o na pę dzie 6x6.
Po cząt ko wo roz wią za nie to
przy ję to z re zer wą. Więk -
szość fa chow ców by ła bo -
wiem zda nia, że sto so wa nie
wo zi deł w sy tu acji, gdy nie -
zbęd ny jest na pęd 6x6 sta je
się nie opła cal ne. Eko no -
micz niej sze by ło by wy bra nie
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Producent Model Moc silnika Masa  własna Ładowność Skrzynia ładunkowa Liczba biegów Prędkość jazdy
(pojemność nasypowa) (przód/tył) (przód/tył)

KM/KW t t m3

ASTRA ADT25C 22,24 23,20 14,50 6/3 46,6/30
ADT30C 22,57 28,16 17,60 6/3 46,6/30
ADT35C 28,50 31,50 20,00 6/3 50,6/32,6
ADT40C 29,00 37,00 22,00 6/3 50,6/32,6

BELAZ 75281 550/410 42,38 36,00 22,00 5/2 60/22
Bell Equipment B20D (6x6) 221/165 14,80 18,00 13,60 6/1 60/10

B25D 265/198 18,10 23,20 14,50 6/1 53/8
B30D 311/232 18,40 27,30 17,70 6/1 53/8
B35D 380/283 28,30 32,50 20,10 6/1 53/8
B40D(6x6) 413/308 29,85 37,00 23,40 6/1 54/6,3
B45D 503/375 32,98 40,00 25,50 6/1 47/7
B50D 503/375 34,52 45,40 28,70 6,1 47/7

Caterpillar 725 304/227 22,26 23,60 14,30 6/1 57/9
730 325/239 22,85 28,10 16,90 6/1 55/9
730 Ejector 325/239 25,55 28,10 16,90 6/1 55/8
735B 437/326 32,47 32,70 19,70 7/2 51,1/8
740B 475/354 33,39 39,50 24,00 7/2 54,7/8,4
740B EJ 475/354 36,90 38,00 23,10 7/2 54,7/8,4

CASE 327B 300/224 22,57 23,20 14,50 6/3 46,3/29,9
330B 334/249 22,57 28,16 17,60 6/3 46,3/29,9
335B 380/283 28,50 31,50 20,00 6/3 48/32,6
340B 426/317 29,00 36,00 22,00 6/3 48/32,6

Doosan DA30 365/268 23,40 28,00 18,00 8/4 55/16
DA40 490/360 30,30 40,00 24,40 8/4 55/16

Hydrema 912D 130/96 7,5 10,00 5,60 6/3
912HD 130/96 8,5 10,00 5,60 6/3
922D 273/201 15,80 20,00 12,00 6/3 50/31
922D-2.55 273/201 16,60 20,00 12,00 6/3

JCB 714 156/116 10,00 13,14 7,40 6/3 41,5/30
718 177/132 12,45 16,33 9,60 6/3 39,4/27,2
722 249/186 15,70 20,00 12,00 6/3 46/32

Komatsu HM300-3 324/242 24,91 28,00 17,10 6/2 58,6/18,1
HM350-2 394/294 31,06 32,40 19,80 6/2 58,6/18,1
HM400-3 473/353 33,70 40,00 24,00 6/2 57,1/17

Liebherr TA230 367/270 24,30 30,00 19,00 8/4 57/16
Terex TA250 287/214 22,20 25,00 15,50 6/3 50/30,2

TA300 345/258 22,48 28,00 17,50 6/3 50/30,2
TA400 430/321 30,82 38,00 23,30 6/1 55,6/7,8

Volvo A25F 315/235 21,90 24,00 15,00 6/2 53/13
A30F 355/266 23,20 28,00 17,50 6/2 53/13
A35F 447/329 29,10 33,50 20,50 9/3 57/18
A40F 477/350 30,80 39,00 24,00 9/3 57/18
A35F FS 439/327 29,10 33,50 20,50 9/3 57/18
A40F FS 469/350 31,00 39,00 24,00 9/3 57/18



in nych me tod trans por tu.
Jed nak na pęd na wszyst kie
ko ła spraw dził się. Na po -
cząt ku lat osiem dzie sią tych
ubie głe go stu le cia do gro -
na pro du cen tów wo zi deł
o ta kim wła śnie na pę dzie
do łą czy ły: szwedz ki Koc -
kums (cie ka wost kę sta no wi
fakt, że te szes na sto to no we
po jaz dy w la tach 1975-80
mon to wa ne by ły we wro -
cław skiej Fa dro mie), ho len -
der ski We rklust oraz an giel -
ski Hau la ma tic. Wkrót ce na -
pęd 6x6 stał się stan dar do -
wym roz wią za niem w trzy -
osio wych wo zi dłach. Efek -
tem ubocz nym ta kie go roz -
wią za nia sta ła się mniej sza
dba łość o stan dróg, po któ -
rych po ru sza ły się wo zi dła.
Czę sto mu sia ły one po ko ny -
wać głę bo kie ko le iny, w
których się za ko py wa ły.
Nierzadko moż na by ło zo ba -
czyć tak że wo zi dło z wy wró -
co ną przy cze pą. Ozna cza ło
to utra tę cza su, nisz czy ło
osie i pod wo zie oraz by ło
zwią za ne ze zwięk szo nym
zu ży ciem cią gle dro że ją ce -
go pa li wa. Tak że wo zi dła
o na pę dzie 6x6 jeż dżą tym
eko no micz niej, im rów niej -
sze i tward sze są dro gi
po któ rych się po ru sza ją.
Z te go po wo du prze wa ga
wo zi deł nad in ny mi środ ka -
mi trans por tu sta je się wy -
raź niej sza na krót kich dy -
stan sach – od miej sca za ła -
dun ku do wy ła dun ku.

W prze ciw nym ra zie ich eks -
plo ata cja nie jest eko no -
micz na.
Skrzy nie ła dun ko we wo zi deł
prze gu bo wych opróż nia ne
są naj czę ściej po przez ich
pod no sze nie i swo bod ny
wy syp trans por to wa ne go
ma te ria łu. Po nie waż jed nak
wo zi dła sto so wa ne są z re -
gu ły w trud nych wa run kach
te re no wych, wy stę pu ją pro -
ble my z wy ła dun kiem. Pod -
czas pod no sze nia skrzy ni
ła dun ko wej punkt cięż ko ści
prze su wa się ku gó rze, je że -
li przy tym doj dzie do usu -
nię cia się pod ło ża spod kół
tyl nej czę ści ra my wo zi dła,
wy syp ma te ria łu od by wa się
nie rów no mier nie na bok.
Przed nia część ra my wo zi -
dła z ka bi ną po zo sta je
na swo jej po zy cji, jed nak
tyl na część ra my wo zi dła
mu si zo stać od po wied nio
usta wio na, co wy ma ga cza -
su i – naj czę ściej – po mo cy
in nej ma szy ny. 
Z te go ro dza ju pro ble ma mi
nie spo ty ka ją się użyt kow ni -
cy wo zi deł wy po sa żo nych
w układ usu wa nia ła dun ku
bez po no sze nia skrzy ni ła -
dun ko wej. Ma te riał nie jest
wy sy py wa ny, lecz zsu wa ny
po za skrzy nię ła dun ko wą, co
da je sze reg ko rzy ści. Ła du -
nek mo że być rów no mier nie
usu wa ny ze skrzy ni wo zi dła
na wet pod czas jaz dy. Trans -
por to wa ny ma te riał usu wa ny
jest prak tycz nie w ca ło ści,

w tym przy pad ku nie ma my
do czy nie nia z po zo sta ło -
ścia mi przy kle ja ją cy mi się
do we wnętrz nych po wierzch -
ni burt skrzy ni ła dun ko wej. 
Hy drau licz ny wy rzut nik ła -
dun ku po zwa la kon struk to -
rom na sta łe zin te gro wa nie
skrzy ni z ra mą, ale zwięk sza
cię żar wo zi dła. Na przy kład
kom plet ny me cha nizm wy -
rzut ni ka oraz otwie ra nia kla -
py tyl nej wo zi dła Ca ter pil -
lar 740 Ejec tor wa ży
aż 2.770 kg. Spo ry pro blem
sta no wi rów nież eko no mi ka
eks plo ata cji wy rzut ni ka. Jest
on dro gi w utrzy ma niu. Nie -
któ re je go ele men ty – jak
na przy kład rol ki i pro wad ni -
ce – ule ga ją bo wiem szyb kie -
mu zu ży ciu i wy ma ga ją czę -
stej kon ser wa cji i wy mia ny. 
Ta ki spo sób opróż nia nia
skrzy ni ła dun ko wej sto so wa -
no w pra cu ją cych w ni skich
chod ni kach po jaz dach ko -

pal nia nych. Pierw sze wo zi dła
prze gu bo we wy po sa żo ne
w ta ki sys tem za pre zen to wa -
ła w ro ku 1995 an giel ska fir -
ma DDT. Nie cie szy ły się one
jed nak wiel kim za in te re so wa -
niem. W ro ku 1999 tech no lo -
gia DDT zo sta ła prze ję ta
przez kon cern CNH, w reul -
ta cie wy rzut nik DDT za czę to
sto so wać w wo zi dłach mar ki
Fiat -Hi ta chi. W ro ku 2003
roz wią za nie to przez pe wien
czas sto so wa ne by ło tak że
w mo de lu Ca se 330 Ejec tor.

Dziś wo zi dła z wy rzut ni kiem
(730 Ejec tor oraz 740 Ejec -
tor) ofe ru je je dy nie Ca ter pil -
lar. W obu mo de lach za sto -
so wa no układ usu wa nia ła -
dun ku no wej ge ne ra cji.
Pierw sze wy rzut ni ki by ły bo -
wiem bar dzo za wod ne. W fa -
zie po wro tu do pier wot ne go
po ło że nia na stę pu ją cej
po opróż nie niu ła dun ku,
układ nie wy trzy my wał sil -
nych wi bra cji, co pro wa dzi ło
czę sto do roz sz czel nień. Wo -
zi dła Ca ter pil lar se rii Ejec tor
wy po sa żo ne zo sta ły w spe cjal -
nie przy sto so wa ny do pra cy
w po ło że niu po zio mym si łow -
nik z cze ro czło no wy mi tło czy -
ska mi. We dług da nych pro du -
cen ta sys tem ta ki jest o bli -
sko dwa dzie ścia sześć pro cent
sku tecz niej szy od tra dy cyj ne -
go roz wią za nia z pod no szo ną
skrzy nią ła dun ko wą.
Na uwa gę za słu gu ją tak że
zmia ny kon struk cyj ne ukła du

prze nie sie nia na pę du, a kon -
kret nie licz ba prze ło żeń
skrzyń bie gów. Więk szość
pro du cen tów sto so wa ła do -
tych czas prze kład nie sze ścio -
bie go we, te raz w no wych mo -
de lach Ca ter pil lar wpro wa dził
skrzy nię sied mio bie go wą, Do -
osan ośmio -, a Vo lvo CE na -
wet dzie wię cio bie go wą. Da je
to krót kie prze ło że nia i lep sze
do sto so wa nie ob ro tów sil ni ka
do pręd ko ści jaz dy w trud -
nym te re nie, a co za tym idzie
oszczęd no ści pa li wa. 
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Lie bherr sto sun ko wo nie daw no do łą czył do gro na pro du cen tów wo zi deł prze gu bo -
wych. Po jaz dy te mia ły uzu peł nić ofer tę ma szyn do ro bót ziem nych 

Modyfikacje konstrukcji i całkowicie nowatorskie rozwiązania pozwalają zwiększyć
zakres zastosowań wozideł przegubowych. Pracują one nawet pod ziemią…
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Vo lvo Trucks od daw na dys po -
nu je ofer tą do sko na łych po jaz -
dów cię ża ro wych do wie lu za -
sto so wań, w tym rów nież dla
seg men tu bu dow la ne go, mó -
wiąc o któ rym, nie spo sób nie
wspo mnieć o Vo lvo FMX – na -
szym fla go wym po jeź dzie za -
pro jek to wa nym spe cjal nie
z my ślą o trud nych za sto so wa -
niach bu dow la nych. Wraz z je -
go wpro wa dze niem na ry nek,
wio sną 2010 ro ku, na stą pił
no wy etap – etap jesz cze
więk szej spe cja li za cji Vo lvo
w seg men cie trans por tu bu -
dow la ne go. Pre mie ra no we -
go, jesz cze bar dziej wy trzy ma -

łe go sa mo cho du cię ża ro we -
go Vo lvo FMX przy nio sła roz -
dział wy jąt ko wo uda ne go ty -
po sze re gu FM na dwa spe cy -
ficz ne ob sza ry za sto so wań:
trans port bu dow la ny i trans -
port dys try bu cyj ny. 
Te go wła śnie ocze ki wa li na si
Klien ci, a my wsłu cha li śmy
się w ich głos. Wy gląd Vo lvo
FMX świad czy o tym, że jest
to praw dzi wy po jazd bu dow -
la ny – spe cja li stycz ne Vo lvo,
wy po sa żo ne w naj wy trzy mal -
szy na ryn ku za czep do ho lo -
wa nia wbu do wa ny w pod wo -
zie, do sko na ły układ na pę do -
wy oraz bez piecz ną i wy god -
ną ka bi nę. Vo lvo FMX mo że
być na pę dza ne 11- lub 13-li -
tro wy mi sil ni ka mi Vo lvo, roz -
wi ja ją cy mi wy so ki mo ment
ob ro to wy już przy ni skich
pręd ko ściach ob ro to wych
sil ni ka, co sta no wi ogrom ną
za le tę w trud nym te re nie.

Na uwa gę za słu gu je rów nież
spe cjal ne, „bu dow la ne” opro-
gra mo wa nie skrzy ni bie -
gów I -Shift, bar dzo chwa lo ne
przez na szych klien tów. „Bu -
dow la ne” pa kie ty opro gra -
mo wa nia za wie ra ją między
innymi funk cje uła twia ją ce
ru sza nie z miej sca z cięż kim
ła dun kiem i jaz dę po złych
na wierzch niach. Opro gra mo -
wa nie to przy czy nia się rów -
nież do re duk cji zu ży cia pa li -
wa, po przez wy bór naj bar -
dziej opty mal ne go w da nej
sy tu acji bie gu. 
Po jazd Vo lvo FMX to moc ny
sy gnał, świad czą cy o jesz cze
więk szym za in te re so wa niu Vo -
lvo Trucks seg men tem trans -
por tu bu dow la ne go. Wraz
z nim ma my na dzie ję na kon -
se kwent ne znacz ne zwięk sza -
nie udzia łu ryn ko we go Vo lvo
w ryn ku po jaz dów bu dow la -
nych, tak że w Pol sce.

Ogrom ny po ten cjał do strze ga -
my rów nież w tym, że wspól nie
z ko le ga mi z Vo lvo Con struc -
tion Equ ip ment mo że my po -
szczy cić się naj bar dziej
wszech stron ną ofer tą dla bran -
ży bu dow la nej. Je ste śmy w sta -
nie do star czać kom plek so we
roz wią za nia w za kre sie trans -
por tu dro go we go i te re no we go
dla bu dow nic twa i po sia da my
du że do świad cze nie w speł nia -
niu po trzeb klien tów. Pro duk cja
za rów no sa mo cho dów cię ża ro -
wych, jak i ma szyn bu dow la -
nych „pod jed nym da chem” za -
pew nia Gru pie Vo lvo peł ną au -
to no micz ność. Ża den in ny pro -
du cent nie ma te go ty pu do -
świad cze nia. Chce my wy ko rzy -
stać tę prze wa gę, by roz wi jać
na szą dzia łal ność i po twier -
dzać na sze za an ga żo wa nie
w za pew nie nie jesz cze lep sze -
go wspar cia dzia łal no ści na -
szych klien tów.

Sek tor bu dow la ny ma dla
Mer ce des -Benz bar dzo du że
zna cze nie. Zda je my so bie
spra wę z je go wa gi i po ten -
cja łu, dla te go ma my roz wi nię -
tą ofer tę, któ ra ela stycz nie do -
sto so wu je się do po trzeb ryn -
ku. Na sza ofer ta za czy na się
od ma łych i zwin nych Ate -
go 4x2 (do 16 ton) i po przez
sze ro ki wy bór śred niej wiel -
ko ści Axo rów, koń czy się
na po jaz dach naj cięż -
szych – Ac tro sach w wer sji
8x8. Do naj bar dziej eks tre -
mal nych wa run ków pro po nu -
je my na sze sa mo cho dy spe -
cjal ne – Ze tro sy i Uni mo gi
w kil ku wer sjach, ra dzą ce so -
bie z prze szko da mi wod ny mi,
grzą skim te re nem oraz du ży -
mi na chy le nia mi grun tu.
Dzię ki swo jej uni wer sal no ści,
naj bar dziej po pu lar nym wśród
na szych klien tów mo de lem

jest Ac tros 8x6. Jest on wy bie -
ra ny ze wzglę du na swo je bar -
dzo do bre wła ści wo ści te re -
no we oraz nie za wod ność. To
wła śnie ta ostat nia ce cha
od za wsze by ła naj waż niej sza
dla po jaz dów Mer ce des -
-Benz. W myśl ha sła „Trucks
you can trust”, szcze gól nie za -
le ży nam na za ufa niu klien tów,
któ re bu do wa ne jest przez
naj wyż szą ja kość oraz wie lo -
let nią nie za wod ność.
Kie row cy szcze gól nie do ce -
nia ją na pęd na pierw szą oś
w po jaz dach 8x6, po zwa la ją cy
wy jeż dżać z grzą skie go te re -
nu. Istot ny jest rów nież sys tem
wy rów ny wa nia ob cią że nia
mię dzy osio we go, zmniej sza ją -
cy zu ży cie opon oraz ha mul -
ców, a tak że prze stron ne ka bi -
ny po zwa la ją ce wy god nie wy -
ko ny wać na wet naj cięż sze
pra ce bu dow la ne. Ma my świa -

do mość, że na sze au ta na ra -
żo ne bę dą na zróż ni co wa ne
wa run ki – od bu do wy dróg,
przez bu do wę dwor ców,
a koń cząc na mo stach. Na sze
po jaz dy obec ne są na więk -
szo ści naj waż niej szych pla -
ców bu do wy w Pol sce – do mi -
no wa ły cho ciaż by przy bu do -
wie Sta dio nu Na ro do we go.
Oczy wi ście, zda je my so bie
spra wę z fak tu, że w ostat nim
cza sie bran ża bu dow la na od -
czu wa kry zys. Co gor sza, naj -
bliż sze per spek ty wy wska zu -
ją ra czej na dal sze po gar sza -
nie sy tu acji na ryn ku, co ma
ne ga tyw ne prze ło że nie na
wszyst kich pro du cen tów. Mi -
mo to, ak tyw nie bie rze my
udział w spo tka niach bran żo -
wych, tar gach oraz or ga ni zo -
wa nych przez nas pre zen ta -
cjach. Chce my umoc nić na -
szą po zy cję na ryn ku, co

przy nie sie po zy tyw ne efek ty
po przej ściu kry zy su.
Na ko niec war to do dać, iż sta -
le współ pra cu je my z fir ma mi
za bu do wu ją cy mi. Ma jąc świa -
do mość, że po jaz dy dla bran -
ży bu dow la nej, to nie tyl ko wy -
wrot ki, ale tak że be to no mie -
szar ki, pom py czy dźwi gi, sta -
le kon sul tu je my no we kon -
struk cje z na szy mi part ne ra mi.
Re gu lar nie or ga ni zu je my tak -
że szko le nia, pod czas któ rych
klien ci zdo by wa ją kom plek so -
wą wie dzę na te mat uży cia
na szych fi nal nych pro duk tów. 

Tom Jörning – Dyrektor Zarządzający Regionu Europy Centralno-Wschodniej Volvo Truck:

Większe otwarcie na branżę budowlaną

Tomasz Ogórek – Key Account Manager, Mercedes-Benz Polska

Najwyższa jakość i niezawodność kluczem do sukcesu
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Komatsu Poland Sp. z o.o.

Trakt Brzeski 72
05-070 Sulejówek k/Warszawy

tel. 22 783 00 62
fax 22 760 12 97

MASZYNY I URZÑDZENIA
BUDOWLANE
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BOGATA OFERTA CZ¢ÂCI
ZAMIENNYCH DO MASZYN

BUDOWLANYCH

SILNIKI, CZ¢ÂCI DO SILNIKÓW, FILTRY,
ELEMENTY PODWOZI GÑSIENICOWYCH,

ELEMENTY UK¸ADÓW HYDRAULICZNYCH,
OPONY PRZEMYS¸OWE, GÑSIENICOWE

ul. Poznaƒska 152, 62-052 Komorniki
tel./fax (61) 8107 513, tel. kom. 607 631 866

e-mail: sklep@ewpa.pl, www.ewpa.pl

A Terex Company
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Bydgoskie Zakłady Przemysłu Gumowego

„STOMIL” S.A.
85-950 Bydgoszcz, ul. Toruńska 155

tel. 52 326 41 00, fax 52 326 44 14

e-mail: info@stomil.bydgoszcz.pl 

www.stomil.bydgoszcz.pl

R´cznie kierowane zag´szczarki 

gruntu z systemem

COMPATROL®-CCD 

i COMPATROL®- MSM

Weber Maschinentechnik Sp. z o.o.

ul. Grodziska 7
05-830 Nadarzyn/Stara WieÊ

tel.: (22) 739 70 80, 739 70 81 
fax (22) 739 70 82

e-mail: info@webermt.com.pl
internet: www.webermt.com.pl
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IOW SERVICE oferuje elastyczne ci´gna 
typu pchajàco-ciàgnàcego o szerokim
zastosowaniu, jak równie˝ kompletne 

pulpity i manetki sterownicze.

Zastosowanie:

- MASZYNY PRZE¸ADUNKOWE
- MASZYNY LEÂNE

- MASZYNY GÓRNICZE
- SPRZ¢T KOLEJOWY

- MASZYNY SPECJALNE
- SPRZ¢T BUDOWLANY
- MASZYNY ROLNICZE

- UK¸ADY STEROWANIA OKIEN I SZYB

IOW SERVICE Sp. z o.o.
Kochlice , ul. Lubiƒska 1c
59-222 Milkowice
tel. +48 76 8522117
tel. +48 76 8522118
fax +48 76 8522117
www.iow.pl, www.spicer24.com
service@iow.pl

Atlas Copco Polska Sp. z o.o.

Al. Krakowska 61A, 
S´kocin Nowy, 
05-090 Raszyn

tel. 22 572 68 00
fax  22 572 68 09
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OÂRODEK CENTRALNEGO
SZKOLENIA MASZYNISTÓW,

OPERATORÓW MASZYN
i URZÑDZE¡ BUDOWLANYCH

ul. Budowlana 4 
05-300 Miƒsk Maz.
tel. (25) 758 34 66, 

tel./fax (25) 758 38 96

www.ocsm.pl

OGUMIENIE PRZEMYS¸OWE

INSTYTUTU MECHANIZACJI BUDOWNICTWA
I GÓRNICTWA SKALNEGO

ul. Racjonalizacji 6/8, 02-673 Warszawa
tel./fax 22 843-89-72, tel. 22 843-68-16

e-mail: osrodek.szkolenia@imbigs.org.pl
www.osom.pl

Szkolenia dla operatorów maszyn
budowlanych i drogowych. 

Mo˝liwoÊç odbycia praktyki na naszym poligonie.

UPUSTY DLA FIRM 

OÂRODEK SZKOLENIA
OPERATORÓW MASZYN

PN-ISO 9001:2009

INSTYTUCJE

Stowarzyszenie 
Dystrybutorów 

Maszyn Budowlanych

tel. 602 288 175, 
www.sdmb.pl 

e-mail: sdmb.jm@gmail.com

♦

♦

POJAZDY U˚YTKOWE
IOW SERVICE Sp. z o.o.
Kochlice , ul. Lubiƒska 1c
59-222 Milkowice
tel. +48 76 8522117
tel. +48 76 8522118
fax +48 76 8522117
www.iow.pl, 
www.spicer24.com
service@iow.pl

Przedstawicielstwo firmy
Goldhofer w Polsce

P.H.U. „ATRA” – Piotr Ziemnicki
ul. Hetmaƒska 10c, 04-305 Warszawa

tel./fax (22) 8 79 94 78
e-mail: piotr.ziemnicki@wp.pl
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Wydawca
Poland Marketing Baraƒski Sp. z o.o.

CZ¸ONEK-ZA¸O˚YCIEL STOWARZYSZENIA
DYSTRYBUTORÓW MASZYN BUDOWLANYCH

Pasa˝ Ursynowski 1/45
02-784 Warszawa
tel.: (22) 644 28 80, 859 19 65, 859 19 66
tel./fax: (22) 859 19 67 
www.posbud.pl

DYREKTOR WYDAWNICTWA
Jacek Baraƒski
tel. (0 602) 255 410
e-mail: baranski@posbud.pl

DZIA¸ REKLAMY i MARKETINGU
Dyrektor 
Magdalena Ziemkiewicz
tel. (602) 255 411
e-mail: ziemkiewicz@posbud.pl

Biuro Dzia∏u Reklamy
e-mail: posbud@posbud.pl
Katarzyna Janasiewicz
tel. (602) 448 890
e-mail: k.janasiewicz@posbud.pl

DZIA¸ GRAFICZNY 
Dyrektor 
Micha∏ Markiewicz 
tel. (602) 292 114
e-mail: m.m@posbud.pl

PRZEDSTAWICIELSTWO 
NA EUROP¢ ZACHODNIÑ
Hans-Joachim Müller
Media-Service International
Niedernhart 17
D-94113 Tiefenbach/Niemcy
tel. 0049-8546-973744, 
fax 0049-8546-973745
e-mail: info@hjm-media.de 
www.hjm-media.de

„PoÊrednik Budowlany 
- Maszyny,  Narz´dzia, Sprz´t” 

jest kolportowany bezp∏atnie do osób
i instytucji zwiàzanych z bran˝à budowlanà.

Ma te ria ∏ów nie za mó wio nych nie zwra camy. 
Re dak cja nie po no si od po wie dzial no Êci za
treÊç za miesz cza nych re klam i og∏o szeƒ oraz
ar ty ku ∏ów re kla mo wych i in for ma cji pra so wych.
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania
i adiustacji nadsy∏anych tekstów oraz
opatrywania ich tytu∏ami i Êródtytu∏ami.

Druk: Kengraf, K´trzyn

Aktualnie obowiàzujàcy cennik reklam 
znajduje si´ na str. 10 ka˝dego wydania

budowlany
POÂREDNIK

ORGANIZATORZY 
IMPREZ TARGOWYCH

Mi´dzynarodowe 
Targi Poznaƒskie Sp. z o.o.

ul. G∏ogowska 14, 
60-734 Poznaƒ

tel. 61 869 20 00
fax 61 866 58 27

e-mail: info@mtp.pl
www.mtp.pl

Mi´dzynarodowe 
Targi Polska Sp. z o.o.

ul. Marsza∏kowska 87 lok. 85
00-683 Warszawa

tel.: (22) 529-39-00, 529-39-50
fax (22) 529-39-76

e-mail: info@mtpolska.com.pl
http://www.mtpolska.com.pl 

FIRMY LEASINGOWE

Oferujemy m.in. leasing:

• maszyn i urzàdzeƒ
budowlanych oraz drogowych

• samochodów ci´˝arowych
oraz dostawczych

• ciàgników siod∏owych, naczep,
przyczep

• samochodów osobowych
• autobusów, pojazdów, sprz´tu

specjalistycznego

BRE Leasing Sp. z o.o.
ul. Ks. I. Skorupki 5
00-963 Warszawa

Tel. +48 22 320 18 00
Fax +48 22 625 72 36

www.breleasing.pl



http://www.infrastruktura.info/index.php?lang=pl


http://www.b-m.pl/

